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“YENİ”
Bütün buğusuyla kışın ortasındayız. Genç dergimizin ikinci kez kış 

aylarını gördüğü bu sayısında doyurucu konularımızla geçmişin ve 

geleceğin ince duvarlarına dokunuyoruz. 

Yeni bir yıla başlamanın getirdiği psikolojik tazelik hepimizin 

içindeyken hem bedensel hem ruhsal anlamda bizi ileriye taşıyacak 

yolları seçmenin tam zamanı. Buna yeni hobiler edinerek, okumaya 

yoğunluk vererek başlayabilirsiniz. İlham almak için sayfaları 

çeviriniz... 

Dünya için “Nasıl daha iyi olur?” sorusuna cevap ararken evrenin 

kusursuzluğundan kuşaklar analizine, sağlık sayfalarından iş 

güvenliğine kadar geniş yelpazede içeriklere sahip olan dergimizin yeni 

yüzünü dilerim beğenirsiniz, keyifli okumalar...

                 Oya Bergmen



G
Kültürümüzde ikinci 

bir dil bilmenin 

önemini ifade eden 

“bir dil bir insan, iki dil 

iki insan” ve benzeri 

deyimleri �eçmişten 

bu yana defalarca 

duymuşsunuzdur. Bir 

dil bilmenin ayrı bir 

insan olmakla 

özdeşleştirilmesinin 

yanı sıra, 

küreselleşmenin son 

hızda �erçekleşti�i ve 

sınırların kalktı�ı bu 

ça�da uluslararası 

alanda hüküm süren 

bir dili bilmenin ise 

�ereklili�i yadsınamaz 

bir �erçektir. Bunu 

kendinize soraca�ınız 

tek bir soru ile de çok 

rahat kavrayabilirsiniz: 
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İngİlİzce öğrenmek 
neden gereklİdİr?

ünümüzde 

Guluslararası dil 

İngilizcedir ve 

“İngilizce neden gerekli?” 

sorusuna birçok cevap 

bulabilirsiniz: İyi bir mesleğe 

sahip olmak, uluslararası 

şirketlerde çalışabilmek, 

akademik anlamda birçok 

kaynağa ulaşabilmek, yurt 

dışına çıktığınızda o dili 

konuşabilmek ve başka ülke-

lerden insanlarla iletişimde 

bulunabilmek gibi. Fakat 

“Ülkemizde yıllarca İngilizce 

dersi görmelerine rağmen 

öğrencilerimizin bir yabancı 

dili öğrenememesinin nedeni 

ne olabilir?” sorusu için belki 

verecek bir yanıtınız yoktur. 

Günümüz insanlarını 

düşündüren bu sorudan yola 

çıkarak özetle şunu söylemek 

gerekir ki bir dili öğrenmek 

demek onu zik ya da kimya 

dersleri gibi düşünerek 

çalışmak demek değildir. Bir 

dili öğrenmek, o dildeki 

belirli kelimeleri ve kalıpları 

öğrenmek ya da dil bilgisi 

kurallarını matematik formülü 

gibi ezberlemek de değildir. 

Bir dili biliyor olmak demek, 

o dilin birçok kelimesini ve 

dilbilgisini bilmenin yanı sıra 

o dilde yazılan ve 

konuşulanları anlıyor 

olabilmek ve en önemlisi o 

dilde yazıp konuşabiliyor 

olmak demektir. Literatürde 

algılayıcı beceriler (okuma ve 

dinleme) ve üretken beceriler 

(yazma ve konuşma) olarak 

adlandırılan bu yetiler bir dil 

öğrenmenin olmazsa 

olmazlarıdır. Bu yüzden 

bilinmesi ve öğretilmesi 

gereken şey, bir dilin bir 

matematik formülü değil tam 

aksine “değişen”, tabiri caizse 

“yaşayan” bir varlık 

olmasıdır.  Peki, bu dört 

beceriyi (okuma, dinleme, 

yazma, konuşma) ve dili 

oluşturan kelime, dil bilgisi 

gibi içerikleri geliştirmek için 

neler yapmalıyız? Zor olduğu 

düşünülen dil öğrenimini 

nasıl gerçekleştirmeliyiz?

İNGİLİZCEYİ 
YABANCI BİR DİL OLARAK 

ÖĞREnMeK  
Öğretim Görevlisi 

Nur GEDİK BAL
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Yabancı dil edinimi, bazılarımızın deyimiyle İngilizceyi 

“yabancı dil olarak” öğrenen kişiler için imkânsızdır; 

çünkü bu yabancı dil öğrenimi o dili konuşan insanların 

yaşadığı topraklarda değil, sınıf dışına çıktığınızda 

öğrencinin yine ana dilini kullandığı ve İngilizcenin 

hiçbir şekilde gerçek bir amaç uğruna kullanılmadığı bir 

ülkede yapılmaktadır. Bu kirde olanlar her zaman bir 

dilin yerinde öğrenilmesi gerektiğine inanır. Bir dili 

konuşulduğu yerde öğrenmek birçok yönden çok daha 

kolaydır. Çünkü o dilin konuşulduğu ülkede; “Dilbilgisi 

hatası yapıyor muyum?” sorusunu düşünmeden, derdi-

nizi anlatma amacı ile o dili kullanırsınız ve dil orada 

yaşamınızı sürdürmeniz ve günlük işlerinizi yapmanız 

için bir araçtır. Fakat günümüzde küreselleşen dünyanın 

etkisi ile turizm ve ulaşım imkânları ne kadar gelişse de, 

farklı kültürlerden insanların bir arada yaşamlarını sür-

dürmeleri çok daha kolay hale gelse de, her dil öğrenmek 

isteyen kişi o dilin konuşulduğu yere gidip bunu 

öğrenebilecek kadar orada ikamet etme olanağına sahip 

olmayabilir. Peki, bu durum bu kimseler için İngilizceyi 

tam olarak öğrenememek anlamına mı geliyor?

Türkiye'de akıcı İngilizce konuşabilen pek çok İngilizce 

öğretmeni ya da kendini bu alanda geliştirmiş insanlar 

var. Bu bireyler arasında annesinin babasının İngilizce 

tek kelime dahi bilmediği ve daha önce hiç yurt dışında 

bile bulunmamış olanları var. Bazılarının İngilizce pratik 

yapabilecekleri yabancı arkadaşları dahi olmamış. 

Peki, bu insanlar nasıl İngilizce öğrenip ana dile yakın 

bir performansla bu dili kullanabiliyorlar ya da belki ana 

dili gibi kullanamıyorlar ama hayatta kalabilecek İngiliz-

celeri ile günü kurtarabiliyorlar? İşte burada bu noktada 

umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini, aslında istenirse 

bir dil öğreniminin iyi bir şekilde gerçekleştiğinde 

sonucun olumlu olabileceğini görebiliyoruz. Bunun için, 

sizlerle belki çoğumuza klişe gelecek, belki de bazıları-

mız için farkındalık yaratacak birkaç öneri paylaşacağım. 

Fakat sizlerle naçizane paylaşacağım bu önerilerimi, bu 

alanda çalışan bir akademisyen ya da bir İngilizce öğret-

meni olarak değil, bir dil öğrenicisi olarak paylaştığımı 

bilmenizi istiyorum. Çünkü anadili Türkçe olan bir 

İngilizce öğretmeninin aslında temelinde bir dil öğrencisi 

olduğu gerçeğini unutmamak gerektiğine inanıyorum.

Eğer gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız, 

bunu neden yapmak istediğinizi bilin. İngilizceyi 

neden öğrenmek istiyorsunuz? Belirli formatlarda 

yapılan yabancı dil sınavlarını geçmek için mi? 

Yurt dışında bu yetinizi kullanarak alanınızda 

ilerlemek  için mi? Oynadığınız çevrimiçi 

oyunlardaki arkadaşlarınızla sohbet etmek için mi? 

Amacınız ne olursa olsun, bir şeyi neden yaptığınız 

önemli. Çünkü ancak amaçlarınıza göre öğrenme 

hedeeri koyabilir ve öğrendiklerinizi ona uygun 

şekilde pratiğe dökebilirsiniz.

1. NEDEN İNGİLİZCE ÖĞRENMEK 
     İSTedİĞİNİZİ BELİRLEYİN

Eğer gerçekten bu dili anlayabiliyor olmayı 

arzuluyorsanız, İngilizceyi hayatınızın merkezine 

yerleştirin. İngilizce okuyun, İngilizce dinleyin ve 

İngilizce izleyin. Kısacası hayatınızda Türkçe 

olarak yaptığınız ne varsa onları İngilizce yapmayı 

hedeeyin. Çünkü o dilin kullanıldığı ülkede 

değilsiniz ve o dile yeterince maruz kalabilmek için 

tüm yöntemleri denemek zorundasınız. 

 Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?

 Telefonunuzu İngilizce kullanmakla başlayabi-

lirsiniz.  Bugünlerde kimsenin elinden düşürmediği 

en önemli araçlardan olan telefonu kullanabilmek 

için o telefondaki terimleri öğrenmek zorunda 

kalıyorsunuz ve kelime öğrenimi o anda başlamış 

oluyor. Telefonunuzu İngilizceye çevirmenin yanı 

sıra kullandığınız sosyal ağları da buna dâhil 

ederseniz, günlük olarak en çok takip ettiğiniz 

şeyleri aslında İngilizce ile özdeşleştirerek 

İngilizcenin hayatınızda daha çok yer almasını 

sağlayabilirsiniz.

 Herkes bir şeyler okur. Bazıları haber okur, 

bazıları roman. Kimisi günlük bloglarda insanların 

yazdıklarını okur kimisi ise moda dergilerini. Bu, 

insanların ilgi alanına göre değişiklik gösterebilir. 

Siz de ilgi duyduğunuz alanlarda okumalarınızı 

İngilizce yapabilirsiniz.

2. İNGİLİZCEYİ HAYATINIZA DÂHİL EDİN
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  Eğer üst seviyelerdeyseniz ve haber 

okumayı seviyorsanız o dilde yayınlanan 

haberleri bbc.com, New York Times gibi 

gazetelerden takip edebilirsiniz. Daha 

düşük seviyelerdeyseniz, seviyenize 

uygun bir İngilizce roman ya da hikâye 

kitabı seçerek okuma yapabilirsiniz. 

Modaya ilginiz varsa İngilizce moda 

dergilerine abone olabilirsiniz.

 Okuduğunuz her kelimeyi anlamak 

zorunda değilsiniz, sadece kendi 

motivasyonunuzu düşürmemek için 

olduğunuz seviyeden bir düşük 

seviyedeki bir kitapla başlayarak okuma 

hızınızı geliştirebilir ve başka bir dilde 

okumayı eğlenceli kılabilirsiniz. Üstelik 

günümüzde İngilizce bir şeyler okumak 

için ekstra ödeme yapmak durumunda 

değilsiniz, internet sayesinde tek tuşla 

birçok elektronik kitaba, gazete ve 

dergilere ulaşabilirsiniz. Okurken 

kendiniz kısa özetler çıkarabilir ve 

okuduklarınız hakkında kendi düşünce 

ve yorumlarınızı yazabilirsiniz.

 Dizi ya da lm izlemeyi seven 

biriyseniz önce alt yazılı olarak, belki 

sonrasında altyazısız yabancı dizileri ve 

lmleri seyredebilirsiniz. Görsel çok 

fazla veri olacağı için anlamadığınızda 

hayal kırıklığına uğramazsınız çünkü 

görsel olarak verilen ipuçları diziyi 

takip etmenize yardımcı olur.

 Eğer zamanınız varsa belki aynı 

bölümü bir kez daha izleyerek 

anlamakta zorluk çektiğiniz kısımları 

durdurarak orada kullanılan kelime ve 

yapıları araştırıp biraz daha detaylı bir 

yaklaşımla kullanılan dili de analiz 

edebilirsiniz. 

 Eğer kısa ve bilgilendirici videolar 

izlemeyi seviyorsanız TedTalks gibi 

telefonlarda da uygulaması olan 

programları indirerek ilginiz dâhilinde 

günde 10 dakikalık videolar 

izleyebilirsiniz.

 Eğer yabancı şarkılar 

dinlemeyi seven biriyseniz 

şarkıları dinlerken şarkı 

sözlerini yazarak telaffuzları 

üzerine çalışabilirsiniz.

Sonuç olarak; sevdiğiniz şeyleri İngilizceyi araç kılarak yaparsanız, 

hem bu dili sevdiğiniz işlerle ilişkilendirerek dile karşı olumlu bir 

yaklaşım geliştirebilir hem de kendinizi bir şekilde sürekli 

İngilizceye maruz bırakabilirsiniz. Kendinizi bir dile uzun süre, 

devamlı ve istikrarlı bir şekilde maruz bırakmak, o dilde 

okuduğunuzda ya da dinlediğinizde, zamanla o dili daha iyi 

anlamanızı sağlayacaktır. 

Bir dilde okuduğumuzda ve dinlediğimizde anlamamızın yanı sıra o 

dili konuşuyor ve  o dilde yazıyor olmak da bir dili bilmek için 

gerekli hedeerdendir. Bu hedeer için pratik yapabileceğiniz 

ortamlar keşfederek başlayabilirsiniz:

3. ANLAYABİLME, KONUŞABİLME, YAZABİLME

 Okulda İngilizceyi ders 

olarak alıyorsanız derslerde 

konuşma aktivitelerinde ikili ve 

grup çalışmalarında yeterli 

katılımı gösterebilir ve grup 

arkadaşlarınızla iletişimde 

bulunabilirsiniz. 

 Eğer İngilizceyi kendi çaba-

nız ile öğreniyorsanız, internette 

sosyal ağlar ve çeşitli siteler 

sayesinde konuşmak ve yazış-

mak için yabancı arkadaşlar 

edinebilirsiniz. Onlarla Skype, 

Google Hangouts gibi ortamlarda 

video görüşmeler yapabilirsiniz. 

Ya da bazı sanal ortamlarda 

avatarınızı oluşturarak yeni bir 

kimlikle konuşma becerilerinizi 

geliştirmeye çalışabilirsiniz. 

 Arkadaşlarınızla İngilizce 

günleri ya da saatleri düzenle-

yebilir, bir araya geldiğinizde 

tüm sohbetinizi sadece İngilizce 

kullanarak yapabilirsiniz. Bu 

toplantılarınıza ana dili İngilizce 

olan ya da Türkçe olmayan 

arkadaşlarınız varsa onları da 

davet ederek herkesin İngilizce 

konuşması gerekliliğini daha çok 

desteklemiş olursunuz. Hatta 

doğru dil kullanımına yardımcı 

olmak için bu buluşmalarınızı 

videoya alıp evde bireysel olarak 

sadece kendi dil kullanımınızı 

analiz edebilir, dil bilgisi ve 

telaffuz hatalarını tespit edip 

üzerine çalışabilirsiniz. 

 Konuşma sırasında zorlandı-

ğınızda kullanabileceğiniz bazı 

stratejileri önceden çalışabilir-

siniz. Örneğin, anlamadığınızda 

bunu nasıl söyleyeceğinizi ifade 

eden “Tam olarak doğru 

anladığımdan emin değilim.” ya 

da anladığınızdan emin olmak 

için sorularınızda kullanacağınız 

“… mı demek istemiştiniz?” gibi 

ifadelere önceden çalışabilirsi-

niz. İngilizce düşünmeye 

çalışırken o tuhaf sessizliği 

4 / Artı Destek / Kış
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engellemek adına, boşluğu dolduracak 

ifadelere de önceden pratik 

yapabilirsiniz.

 Eğer insanlarla birlikte çalışmayı 

seven biri değilseniz işinize yarayaca-

ğını düşündüğünüz ya da ihtiyaç duy-

duğunuz konu ve temalarda bazı sorular 

belirleyerek bu sorulara cevaben 

kendiniz günde 1 dakikalık videolar ya 

da ses kayıtları da çekebilirsiniz. Bu, 

sizin o dili devamlı olarak kullanmanızı 

teşvik etmenin yanı sıra kendi dil 

becerinizin zamanla nasıl ilerlediğini 

de görmenizi sağlayacaktır.

 Yazmanızı geliştirmeniz için günlük 

tutabilirsiniz. Fakat günlüğünüzde her 

gün “Sabah kalktım.”, “Kahvaltı 

ettim.”, “Okula gittim.” ve “Eve gel-

dim.” gibi her gün alışagelmiş şekilde 

yapmış olduğunuz eylemleri yazmak 

yerine, o gün sizi mutlu eden olayları 

ya da hatırlanmaya değer anlarınızı ve 

bu anlarla ilgili duygu ve düşünceleri-

nizi yazabilirsiniz. Tabi bunu yaparken 

de yeni öğrendiğiniz kelimeleri 

kullanarak onları daha akılda kalıcı 

hale getirebilirsiniz.

 Yazmanızı geliştirmek için ayrıca 

kendiniz için bir blog açıp orada 

haftalık küçük kompozisyonlar yazıp 

paylaşabilir böylelikle belirli bir 

kitleye hitap edebilirsiniz. 

 Sosyal ağlarda yabancı arkadaşlar 

edinirseniz paylaşımlarınızı yaparken 

Türkçe olarak yaptığınız açıklamaları 

İngilizce de yapabilirsiniz. Böylelikle 

yabancı arkadaşlarınız da sizin paylaş-

tıklarınızı anlayabilir, size yorum 

yapabilir ve onların yorumlarına karşı 

siz de İngilizce yorum yapmak zorunda 

kalacağınız için dili orada gerçek 

amaçla kullanabilirsiniz.

Bir kelimeyi bilmek demek onun sadece anlamını biliyor 

olmak demek değildir. O kelimenin o dilde nasıl yazıldığını, 

nasıl telaffuz edildiğini, nasıl bir tonlama ile ifade edildiğini, 

onu hangi kelimelerle ne gibi bağlamlarda kullanabiliyor 

olduğumuzu bilmek ve ihtiyaç duyduğumuzda yazmada ve 

konuşmada doğru şekilde kullanıyor olabilmektir. Birçok 

kelime öğrenme metodu vardır ve bu, insanların öğrenme 

şekillerine göre de değişiklik gösterebilir. Size en yakın his-

settiğiniz yöntemle kelime öğreniminizi destekleyebilirsiniz.

 Kelime kartlarınız olabilir 
bu kelime kartlarında keli-
melerin anlamlarını hatırla-
manızı sağlayacak resimler 
olabilir ve okunuşları 
yazabilir. Günlük olarak bu 
kelime kartları sayesinde 
tekrarlar yapabilirsiniz. 

 Kendiniz ve arkadaşları-
nız için bir araya geldiğiniz-
de oynayabileceğiniz tabu 
kartları oluşturabilirsiniz bir 
kelime yazıp altına kullanıl-
maması gereken 4-5 kelimeyi 
belirterek belirli bir süre 
içinde o kelimeyi İngilizce 
anlatmaya çalışabilirsiniz.

 Kelime günlüğü tutabilir, 
her gün düzenli bir şekilde      
5 kelime öğrenebilirsiniz.  
Bunu da günlüğünüze o keli-
menin anlamını, telaffuzunu, 
hangi kelimeler ile kullanıl-
dığını ve sıfat, zarf, isim ve 
il halleri gibi farklı 
formlarını yazarak yapabilir, 
kelimeyi örnek bir cümlede 
kullanabilir ve anlamanızı ve 
hatırlamanızı kolaylaştıra-
bilirsiniz. 

 Kelime çalışmaları için 

akıllı telefonlarda birçok 

oyun ve uygulama mevcut. 

Bunlardan bir veya birkaçını 

telefonunuza indirip yolculuk 

süresince bu kelimeler üzeri-

ne çalışma yapabilirsiniz.

 Odanızın duvarlarına 

bilmediğiniz kelimeleri asıp 

daha sonra tam olarak 

öğrendiğinize inandığınız an 

onları kaldırabilirsiniz.

 Kelimeleri temalarına 

göre gruplandırarak çalışabi-

lirsiniz.

 Kelimelerin sonunda 

farklı bir kelime türetmek 

için kullanılan ekler (-ion,     

-sion, -ive, -ful) üzerine 

çalışarak kelimelerin 

hangilerinin isim hangileri-

nin il, sıfat ve zarf olduğuna 

karar verip diğer formlarını 

yazarak çalışabilirsiniz.

4. KELİME DAĞARCIĞINIZI GELİŞTİRMEK İÇİN 
     NELER YAPABİLİRSİNİZ?

 Artı Destek / Kış / 5 



 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sağlık

D İ S L E K S İ NEDİR? NASIL BELLİ OLUR? TEDAVİSİ VAR MIDIR? 
DİSLEKSİLİ BİREYLERE NASIL YAKLAŞILmalıdır?

ÖĞRENME VE DİSLEKSİ

nasıl TESPİT EDİLİR ?

nasıl oluşur? Öğrenme; yaşam boyu süren, 

bilgiyi algılama, organize etme, 

depolama ve gerektiğinde bu 

bilgiyi geri üretmeyi içeren 

kapsamlı bir süreçtir. Öğrenme, 

sadece yeni bir beceri kazanma ya 

da akademik bir alanda 

yetkinleşme olarak görülmemeli, 

sosyo-duygusal ve kişilik 

gelişimini de içeren bir kavram 

olarak düşünülmelidir. Bu süreçte, 

bireyin öğrenme deneyimlerinde 

ortaya çıkan kimi aksaklıklar 

kişinin tüm yaşam kalitesini 

etkileyebilmektedir.

Öğrenme süreci sırasında bireyin 

bilgi kazanımının güçleşmesi ve 

öğrenme alanlarının etkin bir 

şekilde işlev görmemesi halinde 

“özgül öğrenme güçlükleri”nden 

bahsedilir. Disleksi en sık görülen 

özgül öğrenme güçlüğüdür.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (2013) 

göre; yeterli zekâ, sosyokültürel 

fırsatlar ve bireye uygulanan 

eğitime rağmen verimli okuma 

becerisi kazanmada meydana 

gelen beklenmedik ve kalıcı 

başarısızlık disleksi olarak tanım-

lanmaktadır. Disleksi kelime 

anlamı olarak kelimeleri okumada 

yaşanan güçlük demektir.  

Dyslexia kelime kökeni Yunanca 

dys: “güçlük” ve lexia: “sözcük” 

kelimelerinden gelmektedir. 

Disleksi, okuma - yazma ve dil 

becerilerinin gelişiminde yaşanan 

özel bir öğrenme güçlüğü olarak 

tanımlanabilir.  

Disleksi gibi özgül öğrenme güçlü-

ğü olan bireyler eğitim hayatına 

uyum sağlamakta zorluk çeker ve 

çoğunlukla arkadaşlarından, okul-

dan hatta toplumdan soyutlanırlar. 

Bununla birlikte eğitim - öğretim 

hayatında hiçbir zihinsel problemi 

olmadığı, işitsel ve görsel problem 

yaşamadığı hâlde okuyamayan bu 

öğrencilerin sayısı oldukça 

fazladır. Bireyin kendisi ve çevresi 

için yıkıcı bir etkisi olan ve 

sıklıkla rastlanan disleksiyi doğru 

tanımak ve müdahaleleri yerinde 

yapmak önemlidir.

Sesli ve sessiz harerin 

kombinasyonlarından kelime-

ler meydana gelir ve bireyler 

konuşma sırasında kullan-

dıkları sesleri, harf formunda 

kodlayabilirler. Okuma öğre-

nimi için, bireyin kendisine 

sunulan kelimelerin her bir 

sesini ayırabilme ve 

kodlayabilme becerisine 

sahip olması gerekir. Bu 

beceri bireyin, okumanın 

kodunu deşifre etmesini 

sağlar. Çocuklar harf - ses iliş-

kisini öğrenerek karşılaştık-

ları yabancı kelimeleri okur-

ken bu bilgilerini kullanırlar. 

Disleksili çocuklar genellikle 

harf - ses ilişkisi kuramazlar 

ve istenilen kodlamayı yapa-

mazlar. Bu problem disleksili 

bireylerde doğru okuma, 

akıcılık, kelime bilgisi ve 

okumaya ilişkin alt yapının 

oluşmasını etkileyebilir.
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Okuduğunu anlayamayan birey 

okuma konusunda isteksiz olur ve 

okuma deneyiminden kaçınır. 

Disleksili bireylerin okumada 

yaşadıkları sorunlar, onların 

zihinsel süreçlerinden kaynaklanan 

bir problem değildir. Aksine bu 

bireylerde çoğu zaman normalin 

üzerinde zekâya rastlanmaktadır. 

Disleksili bireyler, okuma 

yaparken basit kelimelerin 

okunmasında bile pek çok kez 

hata yapabilirler. Okurken fazla 

zorlandıklarını hisseder ve yavaş 

okurlar. Kelimede yer alan hareri 

karıştırır, cümle içinde kelimeler 

iç içe geçmiş ya da kelimeler 

arasındaki boşluklar kaybolmuş 

gibi okuyabilirler. 

Disleksili bireylerde motor beceri 

bozuklukları oldukça yaygındır. 

Sağ el yavaşlığının yanı sıra sol 

elde belirgin zayıık dikkati çeker. 

Yaş ilerledikçe ve motor beceri 

performansı görsel olarak destek-

lendikçe disleksisi olanların  

motor beceri isteyen bazı işlerde 

yetkinleştikleri görülmüştür. 

Disleksili bireyler perspektiften 

yoksundurlar. Yukarı - aşağı,      

sağ - sol kavramlarını karıştırırlar. 

Dizi bellekte gecikme (alfabeyi, 

ayları, haftanın günlerini sayma 

gibi) ve görsel bellekte sıralama 

sorunları vardır.

Konuşmayı öğrenmede gecikme, 

hareri ve onlara ait olan sesleri 

yeterince öğrenememe, numaraları 

ezberlemede sıkıntı yaşama, sözlü 

ve yazılı dili organize edememe, 

uzun okuma parçalarını takip 

etme ve anlamada sıkıntı yaşama, 

yazmada güçlüklerle karşılaşma, 

yabancı bir dil öğrenmede 

problem yaşama ve matematiksel 

işlemleri yapmada sıkıntı yaşama 

disleksili bireylerin yaşadığı genel 

sorunlardır. 

Bu sorunlar dışında disleksinin 

yetişkinlikte devam eden bir 

yapısı vardır ve yetişkin disleksi-

lilerin karşı karşıya kaldıkları 

durumlar dünyaca ünlü Barton 

Metodu (Barton Okuma ve 

Heceleme Sistemi) tarafından şu 

şekilde belirtilmiştir:

 Akıcı okumada problem yaşama

 Anlayabilmek için, aynı şeyi 

birden çok okumak zorunda kalma

 Yazma yanlışları gösterme.

 Not alma, mektup yazma gibi, 

düşünceyi kağıda geçirme teknik-

lerinde zorluk çekme.

 Sağ - sol kavramlarında hâlâ 

sıkıntı yaşama.

  Çok iyi bildiği bir yerde bile 

kaybolabilme.

 Özellikle hasta ve yorgun oldu-

ğu zamanlarda 'b' ve 'd' harerini 

karıştırma.

Tabii ki bu belirtilere sahip tüm 

bireyler disleksi değildir. Bireyin 

disleksi olup olmadığını anlamada 

en etkili yol, uygulanan okuma, 

yazma ve dil testleridir.

Disleksinin belli bir tedavisi 

yoktur. Erken tanınması, olumlu 

kişilik, çevrenin teşvik edici 

olması, yüksek zeka, yoğun  

eğitim - öğretim önemlidir. Disleksi 

tedavisi için en iyi süreç, özel 

eğitim programlarıyla mümkündür. 

Özel eğitim araçları (oyunlar, 

eğitim kurumları, çeşitli 

materyaller ve müfredatlar) 

hastalığı ortadan kaldırmasa bile 

öğrenmenin önündeki engellerin 

büyük ölçüde aşılmasını 

sağlamaktadır.

DİSLEKSİLİ KİŞİLERİN
ÖZELLİKLERİ

nasıl tedavİ edİlİr ?

.

.
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1. Sabırlı olun: Metinleri sesli okumasını isteyin ki kedisinin 

de hataları fark etmesi kolay olsun. İlginizi esirgemeyin.

2. Motİve edİn: Tüm başarılarını tebrik edin, onunla gurur 

duyduğunuzu söyleyin çünkü öğrenme güçlüğü olan 

çocuklar çok çabuk karamsarlığa kapılıp özgüvenlenlerini 

yitirirler.

3. Başkalarıyla kıyaslamayın: Bu aslında tüm çocuklar için 

geçerlidir. Çocuklar, özellikle de disleksisi olanlar  bu 

konuda çok hassastırlar.

4. Özel yeteneklerİne yönelİn: Disleksili çocukların 

genellikle çok iyi olduğu özel ilgi alanları vardır, onları 

keşfedin. Çocuğunuzun başarısı onu motive edecektir.

5. Dİkkat dağıtıcı eşyaları kaldırın: Öğrenme güçlüğü çeken 

çocukların dikkat süreleri oldukça kısadır. Çalıştığı masanın 

düzenli ve toplu olmasına, dikkat dağıtıcı eşyalar 

olmamasına özen gösterin.

6. Öğrenmeyİ eğlencelİ hale getİrİn: Okul ödevi, ders çalış-

ma, kitap okuma gibi işleri eğlenceli hale getirmeye çalışın.

7. Sevgİnİzİn başarıyla orantılı olmadığını gösterİn: 
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar yaşadıkları birtakım olum-

suzluklardan dolayı içine kapanık olabilirler. Bu yüzden 

başarısız oldukları konularda üzülmeyin ve ona olan sevgi-

nizin, bir işi başarmasıyla alakalı olmadığını hissettirin.

DİSLEKSİ PROBLEMİ 
OLAN ÇOCUKLARA YARDIMCI OLMAK İÇİN:

FİLM ÖNERİSİ

TAARE ZAMEEN PAR 
(YERDEKİ YILDIZLAR)

Hareri ve sayıları algılama problemi 

yaşayan Ishaan’ın, çevresi ve ailesi 

tarafından tembel geri zekâlı muame-

lesi görürken, çalışmayı öğrenebil-

mesi için yatılı okula verildikten 

sonra tanıştığı resim öğretmeni ile 

değişen hayatını ve başarısını anlatan 

bir lm. Ishaan derslerinde başarısız, 

yaptığı işlerin çoğunda tutarsız bir 

çocuktur. Yazı yazmayı ve okumayı 

3.sınıfta olmasına rağmen öğreneme-

miştir, kitabı her açtığında kelimeler 

sanki dans ediyor gibi gelir ona. Bu 

başarısızlığın sonucunda içine kapa-

nık ve karamsar bir ruh haline bürü-

nür, mutluluğu ve özgürlüğü insan-

lardan uzaklaşmakta bulur. Annesinin 

ilgisine karşın babasının katı tutumu 

Ishaan'ın zihinsel dünyasında gidiş 

gelişler yaşamasına sebep olur. Tam 

her şeyden ümidini kesmişken resim 

öğretmeni Ishaan'ın hayatını tam 

anlamıyla değiştirir.

Gizem ERK UYUMAZ
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Egzersizin beden sağlığı üzerine pozitif Eetkilerinin yanı sıra ruh sağlığı için de yararlı 
olduğunun gösterildiğini; antidepresanlara ve 

psikoterapiye alternatif bir tedavi olarak kullanılabile-
ceğini telkin eden kanıtlar bulunduğu belirtilmiştir.

Varılan nokta, egzersizin psikiyatride alternatif bir 
tedavi olarak kullanılabileceğini belirtmesi nedeniyle 
anlamlı ve önemlidir. Birçok başka otorite de egzersizin 
ruhsal durumu iyileştirdiği, ruhsal bozukluklara 
yakalanma konusunda koruyucu etkiye sahip olduğu, 
var olan birçok ruhsal bozukluğu en azından haettiği 
ve en azından tedaviye eklenebileceği konusunda 
hemkirdir. 

Egzersizin kasları nasıl güçlendirdiği, solunum ve kalp 
kapasitesini nasıl artırdığı, bağışıklık sistemini nasıl 
güçlendirdiği, birtakım bedensel hastalıklar için nasıl 
koruyucu etkiye sahip olduğu, tansiyonu, kan şekerini 
nasıl düşürdüğü, kondisyonu ve sağlığı nasıl iyileştir-
diği, ayrı bölümlerde incelenmiştir. 

Sporun ruh sağlığını korumadaki önemi incelendiğinde 
ana temayı vurgulamak gerekirse;

1.  Spor, elbette uygun ve bilinçli yapılması kaydıyla 
ruhsal bozuklukları bir oranda önler.

2.  Spor yapılıyorsa var olan ruhsal bozukluklar 
nispeten haf belirtilerle seyreder.

3.  İyileşmiş ruhsal bozuklukların tekrarını önlemede 
yararlı olur.

4.  Çok önemli diğer bir yararı stres ile baş etmeye 
yardım etmesidir. Genellikle inanılır ki ziksel 
tness kişiyi ruhsal yönden güçlendirir ve günlük 
yaşamın sıkıntıları ile baş etmede daha donanımlı 
duruma getirir. 

Sporun, egzersizin en iyi ve en doğru yapılma biçimi, 
onu hayatınızın bir parçası hâline getirerek 
uygulamanızdır. Eğer egzersizin yararlı etkilerini 
sürekli kazanmak istiyorsanız, egzersizi hayatınıza alıp 
yaşam boyu sürdürmeniz gerekir. 

 Peki bunu nasıl yapacaksınız?

  Egzersiz yaparken iyi şeyler düşünmeniz ve bedeni-
nizin stres belirtilerini izlemeniz, egzersize yoğunlaş-
manız açısından uygun olacaktır.

  Beklenen sonucu alamadığınızda hemen bırakma-

manız gerekir. Bu durumda egzersizi değiştirmeniz 

uygun olabilir çünkü seçtiğiniz egzersiz sizin yapınıza 

veya amacınıza uygun olmayabilir. Daha sonra bir 

haftada yapacağınız egzersiz sayısını ve her seans 

yapacağınız egzersiz süresini uzatın, zorluğu artırın ve 

bekleyin. 

 Egzersiz sırasında müzik dinlemenin yollarını 

arayın. Müzik, motivasyonunuzu artıracaktır.

 Bir süre belli egzersiz yaptıktan sonra ihtiyaç duyar-

sanız başka bir egzersize yönelmeniz sakıncalı değildir. 

Sıkılmış olabilirsiniz, şartlarınız değişmiş olabilir.

 Egzersiz hakkında yeterli bir bilgi ve deneyiminiz 

yoksa endişeye kapılmayın. Sonuçta herkes gibi öğre-

nebilirsiniz. Birinci adım olarak ihtiyacınızı belirleyip 

uygun egzersizi seçeceksiniz. Amacınız kilo vermek, 

kas kazanmak, yaşlılığı geciktirmek ve önlemek      

(anti-aging), yüksek kolesterol ve trigliserid, tansiyonu 

düşürmek vb. olabilir. Hedeniz doğrultusunda seçtiği-

niz egzersizi nasıl, hangi sıklıkla, hangi zorlukta ve ne 

kadar süre yapacağınızı kararlaştıracaksınız. Bunun 

yanında, yavaş hızla ve kısa sürelerle başlayıp egzersiz 

zorluk derecesi ve süresini hangi hızla artıracağınız 

konusunu belirlemeniz gerekir. Ardından hangi 

egzersizi veya egzersizleri nasıl yapacağınız konusunda 

basit bir  başlama programı yapın ve hemen uygulama-

ya başlayın. "Kar yağdı / yağmur yağdı / zamanım yok / 

bugün çok işim var..." gibi mazeretlerin gerçekten bir 

engel değil sadece birer bahane olduğunu bilin. Eğer 

gerçekten engeller çıkarsa, belli bir süre sonra egzersiz 

için bu engelleri çözmeyi veya aşmayı kendiliğinizden 

öğreneceksiniz.

yleyse öncelikle benlik kavramını kazanmak, 

Ödepresyon ve anksiyetenizi azaltmak için 

kendinize uygun en iyi egzersiz programını 

belirlemenize yardım edecek prensipleri öğrenmeye 

başlayın. İyi sporlar!

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ spor

UEFA A Lisans 
Futbol Antrenörü

Kürşat UZUN SPOR VE DOĞRU PSİKOLOJİ
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MİNİK GÖZLER 

GÜVENLE G    LS    N

Ü
lkemiz İSG ve Çevre uygulamaları konusunda maalesef büyük 

Üsıkıntılar yaşamaktadır. Yılda 2.000 çalışanımız hayatını 

kaybetmekte, 280.000 civarında çalışanımız iş kazası 

geçirmektedir. Almanya’daki çalışanlardan 12 kat daha fazla kaza 

riskiyle karşı karşıyayız. Bu rakamlarla Avrupa ve dünyada ölümlü iş 

kazalarında ilk sıralardayız. İş kazalarının kök sebeplerinin başında 

alışkanlıklar, kadercilik ve denetim gelmekte. Bu olumsuzlukların 

önüne geçebilmek için ailemizden başlayan ve okullarda devam 

edecek farkındalığı yaratmamız gerek. İleri yaşlarda “niyet” olsa bile 

“farkındalığı yaratmak” ve “değişimi başarmak” pek mümkün 

olmuyor. İş güvenliği ve Çevre bilincinin “Ağaç yaşken eğilir.” 

atasözünden yola çıkılarak çocuklarımıza ilkokul düzeyinde ilk 

dokunuşu “İş güvenliği ve Çevre kültürü”nü vererek bilgili, bilinçli ve 

farkındalığı yüksek genç bir nesil yetiştirmeye çok ihtiyacımız var. 

Devlet ve özel ilköğretim okulları hedef kitlemiz olmalıdır. Bu 

çalışmaya en önemli katkının özel ve kamu işletmelerinden gelmesi 

sağlanmalıdır. Firmaların İSG Uzmanı ve Çevre Danışmanlarının 

projede aktif yer alması başarı oranını artıracaktır. ISO Kalite 

Standartları gereği rmaların “Sosyal Sorumluluk Projeleri” geliştirme 

zorunlulukları da olduğunu hatırlatmak isterim.

 Aşağıdaki hedeerimizi şimdiden belirlememiz gerek:

  Çalışan anneler ve babalara "İş Güvenliği ve Çevre" konusundaki 

bilinci çocukları aracılığıyla hatırlatmak ve vurgulamak,

  Toplum içerisinde “İş Güvenliği ve Çevre” bilincine sahip hassas 

ve etkili bireyleri yetiştirmek,

  İlköğretim okullarında "İş Güvenliği ve Çevre Atölyeleri" açmak,

  Okullarda müfredata "İş Güvenliği ve Çevre" dersi ekletmek,

  İş Güvenliği ve Çevre dergisi hazırlamak,

  İş Güvenliği ve Çevre dergisi ile çocukların tehlikeleri eğlenerek 

öğrenmelerini sağlamak.
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İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE ÇOCUK DERGİSİ

Çalışmanın yasal çerçeveye oturtulması konusunda 

önemli basamaklardan. Milli Eğitim Müdürlükleri ve 

Firmalar gönüllüğe esas iş birliğine gitmelidir.

  Okulların belirlenmesi ve eğitimlerin verilmesi 

için rmalarla, “Milli Eğitim Müdürlükleri” ile 

görüşüp protokol hazırlanmalıdır.

  Eğitim içeriğinin hazırlanması ve sınıfın tespitinde 

“Çocuk Uzman Psikoloğu”nun görüşü alınmalıdır.

  Her yıl ilköğretim okulları, 1.sınıarında okuyan 

öğrencilere eğitim verilmelidir. 

  Eğitimlerde kullanılacak resim, fotoğraf vb. ve İSG 

ve Çevre konulu videolar gösterilmelidir.

Bu projede yer alacak görevliler:

  Okul Müdürü

  Firma Sorumlusu 

  İSG Müdürü  

  Proje Lideri  

  İSG Uzmanı  

İş Güvenliği ve Çevre Çocuk Dergisi'nde "kişisel 

koruyucu ekipman (KKD), boyama-bulmaca,

resim eşleştirme, evde güvenlik, evde emniyet-araç 

güvenliği, bisiklet ve paten güvenliği, atık kutuları" 

konularında bilgi içeren bir dergi proje ekibi ile 

birlikte hazırlanmalıdır.

  İş Güvenliği Çocuk Dergisi, çalışanların çocukla-

rıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı'na özel projeye destek veren okul, kurum 

ve yüklenicilerin çalışanlarına dağıtılmalıdır.

  Bu çalışma, çalışanlar ve çocukları üzerinde pozitif 

bir iş güvenliği ve çevre farkındalığı oluşmasına ve 

güvenlik kültürünün artmasına katkı sağlayacaktır.

  Dergi çocukları mutlu ederken çalışanlar üzerinde 

pozitif etki yaratmış ve motivasyon sağlamış 

olacaktır.

  Çalışanlardan, çocuklarının onları her sabah: 

“Anneciğim / babacığım, işyerinde kendine dikkat 

et, kişisel koruyucularını kullan.” şeklindeki 

uyarılarıyla onları iş yerine uğurladıklarının geri 

bildirimleri, mesajın yerine ulaştığını ifade 

edecektir. Güvenli günler!

  Yangın güvenliği ve inşaat alanlarında tehlikeleri 

ve uyarıları gösteren uygulamalar yer almalı,

  Kişisel koruyucu köşesi ve kişisel koruyucu 

uyarıları içeren görsel nesneler, bulmaca, 

oyuncaklar ve simülasyonlar hazırlanmalıdır.

Pratik eğitimlerde başta kişisel koruyucu malzeme-

lerin (koruyucu gözlük, eldiven vb.) tanıtılması ve 

bunların uygulama imkânı sağlanmalıdır.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte belirlenecek bir 

okulda “İş Güvenliği ve Çevre Atölyesi” kurulmalı, bu 

atölye ekip tarafından yerleşim planına göre projelen-

dirilmelidir. (Acil durum çıkışları, yer çizgileri, YSC 

cihaz, Atık kutuları vb.)

 Atölyenin içeriğinde;

  Öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilebilecekleri merdi-

ven, araç, itfaiye ve inşaat alanı fotoğraf çerçeveleri,

  Merdivenlerden inip çıkarken dikkat edilmesini 

vurgulayan "merdiven simülasyonu köşesi",

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

PRATİK EĞİTİM

İŞ GÜVENLİĞİ ATÖLYESİ

  Teknik Ressam

  Yönetici Asistanı

  Çevre Mühendisi

  İşyeri Hekimi

Tahsin Özyamak
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Merhaba! Daha önceki yazımızda “Evrende yalnız mıyız?” sorusuna Fermi Paradoksu ve Büyük Filtre çerçevesinde 

cevaplar aramıştık. Bu yazımızda ise önceki yazımızın devamı niteli�inde, evren al�ımız üzerine sorular soracak ve bilimsel 

yorumlarla cevaplar arayaca�ız. Homo sapiens �eze�enin en zeki, en etkileyici ve en tahrip edici türü. Hatta kendimizden 

sonraki jeolojik dönemi (anthropocene) isimlendirmeye kafa yoracak kadar dominantız. Fakat tüm haşmetiyle kocaman bir 

evren karşımızda dururken kozmik standartlar söz konusu oldu�unda ne derece yetkiniz? Gerçekten akıl ve idrak sahibi 

olan tek canlı türü müyüz? Evrenin �eri kalanı bizden haberdar mı? Di�er �eze�enlere yayılabilir miyiz veya yayılmamız 

�erekir mi? Dünyadaki mirasımıza ne olacak? Bu satırlarda insano�lunun evrendeki yeri hakkında keşfe çıkaca�ız,        

keyifli okumalar.
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Dünyadaki var oluşumuzun Dçok büyük bir kısmında biz 

insanlar kendimizi oldukça 

mühimmiş gibi gördük. Sonra bilim 

geldi ve bizim ne derece önemsiz 

olduğumuz konusunda çok iyi bir 

ders verdi. Biz evrenin merkezinde 

değiliz. Özel değiliz. Sadece, bize 

ihtiyaç duymadan 13,8 milyar yıldır 

varlığını sürdüren evrendeki 

milyarlarca galaksiden birindeki 

sıradan bir yıldızın yörüngesinde 

dönen küçücük bir gezegende 

yaşayan bir türüz. Fakat belki de 

kendimizi böylesine bir kalemde 

silmek için çok aceleci davrandık. 

Hâlâ evrenin merkezinde 

olduğumuza dair bir ışık olabilir. 

Mesela elektromanyetik kuvveti ele 

alalım: Yıldızları bir arada 

tutmaktan proton ve nötronları 

birbirine bağlamaya ve bildiğimiz 

kadarıyla yaşamın yapı taşı olan 

karbonu oluşturmaya kadar müthiş 

bir öneme sahip. Ya da proton ve 

nötronların arasındaki nükleer 

kuvvetten bahsedelim. Çok ama çok 

az daha güçlü olsa evrendeki tüm 

enerji hidrojenden ibaret olurdu. 

Çok az zayıf olsa hidrojenden eser 

kalmazdı. Her iki durumda da bizim 

bildiğimiz ölçülerde yaşam imkânsız 

hale gelirdi. Uzay boşluğunda 

bulunan enerji miktarı da düzgün bir 

hayatın gelişmesine müsaade etme 

bakımından kusursuz bir seviyede. 

Bununla da bitmedi, 

tanımlanabilen tüm parametreler 

yaşamı mümkün kılmak için uygun 

görünüyor.

Birçok zikçi başka türlü de 

olabileceğini kabul ediyor. Bu 

düşünce biçimi antropik ilke olarak 

bilinen cevapların gelişmesine hız 

verdi. Yelpazenin bir ucu bizi 

tekrar merkeze oturtuyor. Bu 

ekstrem insancıl prensip, bir 

yaratıcı tarafından oluşturulmuş ya 

da daha yüksek ihtimalle kozmosun 

temel nitelikleri bu noktaya 

sürüklemiş olsun, evrenin 

mükemmelliğinin sebebi olarak 

bizim varoluşumuzu öne sürüyor. 

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden 

kozmolog Paul Davies, 'The 

Goldilocks Enigma' isimli kitabında 

yaşamın bir doğa kanunu 

olabileceği ihtimalinden 

bahsediyor. Teolojik açıdan bir 

sınır çektiğini kabul ederek bunu 

'hayat ilkesi' olarak tanımlıyor. 

Çoğu zikçi için bu tarz kirlere 

harcayacak vakit yok. California 

Teknoloji Enstitüsü'nden kozmolog 

Sean Carroll: “Tüm bunların bizim 

için olduğunu söylemek büsbütün 

tuhaf bir ifade.” diyor.

Belki de tam aksi geçerlidir: 

Antropik ilkenin başka bir 

formülasyonu evrenin sırf biz öyle 

düşündüğümüz için var olduğunu 

savunuyor. Bunu da sadece 

aklımızda canlandırıyoruz. Bu 

ilkenin zihni daha az zorlayan 

versiyonları da mevcut. Evrenin 

kusursuz olmasa da bize neden 

öyle göründüğünü açıklamaya 

çalışıyorlar. Özetle bu kırılgan 

prensip, evreni 

gözlemleyebiliyorsak bir şekilde 

varoluşumuza fırsat tanıyor, 

anlamını çıkarıyor.

Bu görüş dolaylı biçimde zik 

sabitleri ve kanunlarının farklı 

olduğu, evrenin başka bölgelerinin 

(belki de başka evrenler) bulunduğu 

kabulünü ortaya çıkarıyor. Antropik 

ilke, bizim yaşam şeklimiz için 

'konuksever' yapıdaki mekânların 

haricinde bir yerde vücut 

bulmamızın olanaksız olduğuna 

işaret ediyor. Bu mantık çizgisi 

standart kozmoloji ve kuantum 

mekaniğinin meydana getirdiği 

muhtemel çoklu evren 

varyasyonları tarafından da destek 

buluyor. Birçok sayıdaki 'başka' 

evren düşüncesiyle birlikte (ve 

hepsinin kendine özgü ziksel 

yasalarıyla), kendi evrenimizin 

gizemi konusu da buharlaşıp 

kaybolacaktır. Biz ancak karbon 

temelli bir yaşamda var olabiliriz.
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Samuel Johnson bu krin alakasız 

ve saçma olduğunu düşündü; bir 

kaya parçasına tekme atmak 

tartışmayı sonlandırmak için 

yeterliydi. Ayağı gerçeklikten geri 

teperken feryat içinde “Bu tezi 

çürütmüş oldum” diyordu. 

Kuantum mekaniği hakkında bilgi 

sahibi miydi acaba? Çünkü sızla-

yan ayak parmağını koparabilirdi 

de. Johnson, dünyanın zihnimizin 

uydurduğu bir hayal ürünü 

olduğunu savunan lozof George 

Berkeley'i cevaplamakla meşguldü. 

Haklı olabilir miydi peki?

Çoklu evren modeli ve aynı anda 

hem ölü hem diri olan kedileriyle 

(Schrödinger'in kedisi)  kuantum 

mekaniği kesinlikle esrarengiz bir 

alan. Fakat bazı zikçiler 

gerçekliğin daha da tuhaf olduğu 

görüşünde: Evren sadece biz ona 

baktığımız zaman var oluyor. 

İnsancıl ilkenin bu yorumu 

(katılımcı evren), ilk olarak 

20.yüzyıl ziğinin ağır toplarından 

John Archibald Wheeler tarafından 

öne sürülmüştür. Gerçeklik diye 

adlandırdığımız şeyi özenle 

hazırlanmış ve demir kazıklarla 

desteklenen bir kartonpiyer 

inşasına benzetmiştir. Ne zaman ki 

kuantum ölçümleri yaparsak o 

kazıklardan birini balyozla indiri-

yoruz. Geri kalan her şey hayal 

gücü ve teoriden ibaret. Wheeler'e 

göre kuantum ölçümleri yapmak 

bize maddeler üzerinde objektif 

saptama şansı vermekle kalmıyor; 

bir sürü ihtimalin içinde yalnızca 

bir tane sonucu zorlayarak evrenin 

rotasını da değiştiriyor. 

Çift yarık deneyinde örneğin, ışığın 

kurguya göre dalga veya parçacık 

gibi davranış sergilediği gözlemle-

niyor. En kafa karıştırıcı şey ise 

fotonların ne zaman ve nasıl 

dönüşeceğini 'biliyor' gibi görün-

meleri. Ancak fotonun biz onu 

gözlemlemeden evvel ziksel bir 

formunun olduğunu farz ediyoruz. 

Wheeler şunu soruyor: “Ya yoksa? 

Yalnızca biz ona baktığımızda böyle 

bir görünüm elde ediyorsa?”

Geçmişimiz bile henüz tayin 

edilmemiş olabilir. Wheeler, bir 

milyar ışık yılı uzaklıktaki bir gök 

cisminden gelen ışın demetinin, 

yolundan saptırdığı bir galaksinin 

etrafından geçerek, galaksinin her 

iki tarafında iki görüntü oluştura-

cak şekilde bize ulaşmasını tasvir 

eden, çift yarık deneyinin bir tür 

kozmik versiyonunu ortaya attı. Her 

birinin üzerine birer teleskop 

çevrildiğinde gözlemciler foton-

ların bir tarafta parçacık olarak yol 

aldığını görecektir. Fakat aynalarla 

kurulacak bir düzenekte her iki 

yöndeki fotonlar aynı anda 

dedektöre çarpacaklar ve böylece 

ışığın dalga olarak geldiği görüle-

bilecektir. Bu defa gözlem eylemi, 

gök cismini bir milyar yıl önce terk 

etmiş ışığın doğasını değiştirmek 

suretiyle zamanın ötesine geçer. 

Wheeler için bu, herhangi bir zikî

manada evrenin gerçekten var ola-

mayacağı anlamına gelmektedir. 

Şimdiki zamanda yaptığımız şeyler, 

geçmişte yaşanan şeyleri (teorik 

olarak evrenin kökenlerine kadar) 

etkileyebilir. Eğer haklıysa, her ne 

açıdan bakılırsa bakılsın evren, biz 

ve diğer bilinçli canlılar onu göz-

lemlemediği sürece mevcut değil.

Çılgınca geliyor değil mi? Öyleyse 

bunu kendiniz deneyin! Kuantum 

mekaniğinin başka bir yorumu 

Hugh Everett'in çoğul dünyalar 

hipotezidir: Sonsuz sayıdaki evren-

de her şey gerçekleşebilir, gerçek-

leşmiş ve gerçekleşiyordur da. 

Bu kir herhangi bir kimseye 

gerçeklik kontrolü yaptırmak için 

yeterli. Oxford Üniversitesi'nden 

zik felsefecisi Chris Timpson: 

“Benim doğal eğilimim realist 

olmak, fakat kuantum dünyası 

hakkında realist olmaya 

çalışırsanız alışılmamış, kaçık bir 

dünyayla baş başa kalırsınız.” 

diyor. Aslına bakarsanız, tuhaf 

şekilde bu hipotezin de yalnızca 

bizim yüzümüzden oluştuğu kri 

oldukça mantıklı görünüyor. 

Antropik prensibin bu versiyonu 

'hassas ayar' mekanizmasını 

açıklıyor olsa da, insan gözlemci-

lerini kozmos tanımlamamızın 

içine yeniden oturtarak eski 

övünçlerimizin en azından bir 

kısmını bize geri getiriyor. 

"Gördüğümüz evreni açıklamak 

istiyorsanız, evreni görüyor olduğu-

muz gerçeği de bu açıklamanın bir 

parçası olmak zorunda. Bu, 

gözlemciyi resimden büsbütün 

kaldırmış olan bilimin tarihi 

içindeki küçük çaplı bir u dönüşü." 

diyor Davies. 

Herhangİ bİr karar verdİğİnİz 

her an evren İkİye bölünüyor; 

bİr tarafta sİz, dİğer tarafta 

tercİh etmedİğİnİz İhtİmalİ 

yaşayan alternatİfİnİz. İşgal 

ettİğİnİz evren bİr bakıma tüm 

kararları kendİnİzİn verdİğİ 

kİşİsel evrenİnİz oluyor.
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“Evrensel boyutta konuşacak 

olursak dünyanın nasıl işlediğiyle 

ilgili son derece küçük bir zaman 

diliminde müthiş aşamalar 

kaydettik.” şeklinde krini 

açıklıyor Sean Carroll. 100 yıl 

önce başka galaksilerin varlığın-

dan veya evrenin genişlediğinden 

haberimiz yoktu diyor. Bu sadece 

bir başlangıç! Geçen 100 sene 

içinde kuantum mekaniğinin 

önemli bir kısmını, atom altı 

parçacıklarının bütün bir listesini, 

karanlık madde ve karanlık enerji-

nin varlığını keşfettik ve evrenin 

sırları hakkındaki bu tip deneysel 

gözlemlerle birlikte sayısız başarılı 

teori ürettik. Bu hızla gidersek bir 

gün her şeyi anlayabileceğimizi 

düşünmekte çok haklıyız.

Meraklı bir türüz ve merakımız 

evrendeki yerimizle ilgili bazı 

enteresan kirleri beraberinde 

getirmiş: Tanrılar, evrim, kuantum 

bilinci ve çoklu evren. Fakat belki 

de en kafa kurcalayıcı olan, evre-

nin gerçek olmadığı ve bir 'üstün 

akıl' tarafından kurgulanmış 

bilgisayar simülasyonunda yaşıyor 

olduğumuz düşüncesi. Nitekim bu 

konsepti geliştiren Oxford 

Üniversitesi felsefecilerinden Nick 

Bostrom'a göre bu, varoluşumuz 

hakkındaki en muhtemel açıklama. 

Bu iddianın akla yatkınlığı ne 

olursa olsun, nale bir soruya avuç 

açıyor: Böyle bir simülasyonu biz 

yaratmış olabilir miyiz? Evrendeki 

yerlerini sorgulama kapasitesine 

sahip zeki yaratıkların yaşadığı bu 

yapay dünyanın tanrıları biz 

olabilir miyiz? 

İlk gereksinim bir insanla aynı 

seviyede entelektüel görevleri 

yerine getirebilecek yapay zekâyı 

oluşturmaktır. Bilişsel robot uzmanı 

Murray Shanahan'a göre, on yıllar 

sürecek olsa bile bunu 

yapamayacağımızı düşünmek için 

bir sebep yok: “Beyin hakkında 

sihirli hiçbir şey yok. Beyin, ziğin 

sınırlarını aşamaz. O halde tabii ki 

yapabileceğimiz her şeyi yapabilen 

bir ziksel varlık kurmak mümkün-

dür.” Fakat bir beyin oluşturmak 

için kaba işlemci gücünden fazlası 

gerekecektir. UCL (University 

College London)'den Peter Bentley, 

esas önemli olanın yapı, model ve 

bağlantılar olduğunu düşünüyor. 

Yeniden üretmeye gelmeden evvel 

henüz beynin yeterince ayrıntılı bir 

şablonuna dahi sahip değiliz. 

Ancak Avrupa Birliği'nin nanse 

ettiği 10 yıllık Human Brain 

Project bunun üzerinde çalışıyor. 

Bu arada, daha basit yapıdaki 

beyinleri hâlihazırda simüle 

etmekteyiz. Openworm isimli proje, 

“caenorhabditis elegans” türü olan 

iplikkurdunun sanal versiyonuna, 

302 nöronluk iptidai sinir sistemi 

de dâhil olmak üzere son 

dokunuşları yapıyor. Bu görece 

sadelik, tüm hücrelerinin 

arasındaki bağlantılara izin verdi. 

Bütün davranış repertuarının 

haritası çıkarıldı ve simüle edildi. 

Peki bu kadarı bizi gerçekten zeki 

varlıklar yapar mı? San Diego'da 

Openworm İşbirliğini yöneten 

Stephen Larson: “Bu yöndeki ilk 

ciddi adımlar olabilir” diyor. 

Ancak sanal beyin, dünyadaki 

yerini sorgulamak şöyle dursun, 

kendiliğinden hiçbir şey öğrenme-

yecektir. Birtakım duyulara ve 

etkileşimde bulunabileceği bir 

çevreye ihtiyaç duyar. Şu anki 

teknolojinin alması gereken uzun 

bir yol var. Peter Bentley: “Bir 

atomun etrafındaki elektron 

bulutunu hesaplamak için dahi bir 

süper bilgisayara ihtiyacımız var ve 

dünyamızda epey fazla sayıda 

atom var.” diyor. Neyse ki amaç 

evren hakkında bildiklerimizi 

yeniden yaratmak değil; simüle 

edilmiş varlıkların 'dijital dişlerini' 

kapsayacak kadar zengin bir şey 

oluşturmaktır. O noktaya 

gelebilirsek eğer; bu 'kreasyona' 

nasıl davranmamız gerekir? 

Yarattıklarımıza karşı lütfedersek, 

eski ahit stili bir gazap daha nazik 

bir yaklaşım olacaktır. Bentley: 

“Bilgisayar yazılımlarının gerçek 

dışı olduğu düşüncesini terk etmek 

zorundayız. Yazılım, bilgisaya-

rınızın elektroniğiyle spesik 

modellerle çalışan lepton tipi bir 

elektron topluluğudur. Peki sen 

nesin? Belirli spesik modeller 

içinde çalışan lepton ve kuark 

topluluğusun.” şeklinde konuşuyor. 

Bostrom da aynı kirde: “Bence 

dijital olup olmadıklarına 

bakmaksızın bütün cansız 

yaratıklara şefkatle davranmaya 

çalışmalıyız.”

Her şeye gücü yetme hayaliyle 

serseme dönmeden önce bu işe 

hangi noktadan başladığımızı 

akıldan çıkarmamak gerekli belki 

de. Sizin ve bildiğiniz her şeyin 

simülasyonun bir parçası olduğuna 

dair bir ihtimal mevcut. Yine de, 

sonsuza kadar sürecek bile olsa 

simülasyon içinde simülasyon 

yaratmak hususunda bizi 

durduracak bir engel yok. Ayrıca 

bunu başaramasak bile o ana 

kadar öğrendiklerimiz işlerin 

büyük planda nasıl yürüdüğü 

hakkında bize farklı bir perspektif 

kazandıracaktır.

Kaynak: New Scientist The Collection, Vol. 3 Issue 5 “Mind-Expanding Ideas” thecollection.newscientist.com/
Bu yazı yukarıda belirtilen kaynağın resmi olmayan ve yorum katılmış bir çevirisidir. (çeviri 

orjinali:seyler.eksisozluk.com)

Türker AKGÜRBÜZ
Derleyen:
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bu dönemlerde NELER yaşandı?

70'li yıllardan sonra doğan                    

X Kuşağı’nın bir bölümü ülkemiz 

açısından “Ara Kuşak” anlamına da 

gelen “Geçiş Dönemi” çocukları 

olmuştur ne yazık ki. Çünkü o 

dönemde dünyada ve Türkiye’de 

önemli değişim ve dönüşümler yaşan-

maya başlamıştı.

Ülkemizde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı 

ve ilginç karartma geceleri hatırlanır.

Örneğİn,

  “70 Cent’e muhtaç olmak”             

o dönemlerin ekonomik açıdan 

zorluklarını anlatır.

  Yağ kuyruğu,

 Tüpgaz kuyruğu gibi insanların 

saatlerce sırada beklediği, 

 “Bakkal Amca”ların tanıdıklarına 

el altından bulunamayan gıdaları ve 

ürünleri verdiği günlerdir onlar. 

 “Komşuluk” ve “mahallelilik” iliş-

kileri bir daha asla o dönemlerdeki 

gibi olmamıştır. 

 Televizyonun açılışından kapanışı-

na kadar (o dönemde sürekli yayın 

yapılmazdı) gözlerini ayırmadan bak-

mıştır insanlar o siyah - beyaz yayın 

yapan cama.

70'lİ ve 80'lİ yıllarda;

Feminist kadın hareketleri, siyasi 

bölünmeler, kanlı öğrenci olayları, 

faili meçhul cinayetler davranışları 

değiştirmiş, korku ve endişe ortamı 

ülkeyi sarmıştı.

daha sonra;

İlginç ve tepkisel sanat olayları, 

diziler - lmler ve pop müziğe olan ilgi 

de artmıştı.      

“Görevimiz Tehlike”, “Uzay Yolu”, 

“Kaçak”, “Arı Maya”, “Heidi” gibi 

yabancı diziler; 

“Kuruntu Ailesi”, “Kaynanalar”, 

“Perihan Abla”, “Bizimkiler”, “Süper 

Baba” gibi yerli diziler, sokakların 

boşalmasına neden olacak kadar ilgi 

çekmişti.

Genel olarak                                                 
dünyada ve ülkemİzde                              
yaşanan olaylar ve değİşİmler İle 
moda, sanat, gİyİm örneklerİ:

 İspanyol paça kot pantolonlar (çok 

komikti, paçanız sizden önce giderdi),

 Apartman topuk ayakkabılar (kim 

bilir kaç kişi düşüp yaralanmıştır 

onların üzerinden),

 Melamin tabaklar 

(kırılmıyor diye çok 

tercih edildiler),

 Muşambalar 

(zemin kaplama 

malzemesiydi),

70'lerde ekmek kuyruğu

“Bizimkiler” dizisi oyuncuları

“İspanyol paça” modası
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 Modada neon renkler, punk 

saçlar, renkli ve parlak taytlar, 

abartılı karışık giysiler, korkunç 

omuz vatkaları, leopar desenler, 

örgü kazaklar, boncuklar, 

kocaman küpe ve kolyeler,

Cem Karaca,        

Barış Manço, 

Moğollar,       

Zülfü Livaneli,         

Edip Akbayram, 

Nilüfer,         

Sezen Aksu, Erol Evgin gibi 

bugün de çok sevilen sanatçılar,

 Murat 124, Anadol gibi 

otomobiller,

 Kasetler, teypler,              

müzik çalarlar,

 “Olacak O Kadar” ve Levent 

Kırca,

 Kemal Sunal, Yılmaz Güney, 

Filiz Akın, Fatma Girik, Tarık 

Akan,

 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi,

Cyndi Lavper,    

Olivia Newton John,                

John Travolta,      

Kim Basinger,   

Prenses Diana,   

Meryl Streep, 

Barbara Streisand, 

 U2, Duran Duran, Boy George,

 “Back to the Future”,          

“Top Gun”, “E.T”, “Rain Man”, 

“Star Wars” (efsane bölümleri!), 

“Terminator”, “Indiana Jones,

 Japonya’nın inanılmaz ekonomik 

yükselişi (yeni teknolojiler ile),

 Berlin Duvarının yıkılışı           

(9 Kasım 1989),

 Thatcher ve Reagan (İngiltere ve 

Amerika yöneticileri),

 Çernobil Nükleer Felaketi (1986),

 Bilgisayar teknolojisinin iyice 

devreye girmesiyle 1982'de “Tron” 

ve 1983'te “War Games” 

lmlerinde ilk kez bilgisayar 

teknolojisinin kullanılması,

 Rubik Küpü (zeka küpü) 

(1980'lerin sembolü olarak  

  

 Kung Fu ve Ninja lmleri,

 Markalı güneş gözlükleri, spor 

ayakkabıları,

 Aerobik,

 MTV müzik kanalı,

 Rap müzik, breakdance,

 Ralph Lauren (modacı), Calvin 

Klein (modacı),

 Madonna, Michael Jackson,   

Bon Jovi, Guns N Roses, Aerosmith 

(bugün de sevilerek dinlenen müzik 

dünyasının ünlü isimleri)

Örneğin;

Madonna - “Like A 

Prayer” albümü ile liste-

leri alt üst etti (1989).

Michael Jackson - “Bad” 

albümü ile 5 kez en iyi 

100'de ses getirdi (1987).

Bon Jovi - “Slippery When Wet” 

albümüyle 15 hafta Bilboard 

200'de 1 numarada kalarak tüm 

zamanların rock albümleri 

rekorunu kırdı (1986).

 Heavy metal, hard rock müzik 

türleri, 

 Dünyada dar 

pantolon üzerine 

giyilen tozluklu 

çoraplar, uzun 

kazak ve 

süveterler, ince 

çizgili üç parçalı 

(yelekli) erkek 

takım elbiseleri,

 Erkekler için kadınsı, kadınlar 

için erkeksi giyim tarzı,

 Dövme ve piercing yaptırma 

kültürü,

 İnci, elmas takılar,

 Swatch saatler (gençler bu 

saatlerden iki ya da üç tane 

kollarına takarak yeni bir moda 

akımı başlatmışlardı),

 Sony walkman           

(taşınabilir müzik aleti      

1979'da Japonya’da üretildi),

 

Barış Manço

Kim Basinger

Star Wars Top Gun

Çernobil felaketinin yaşandığı Pripyat

anılır),

He-Man Garfield

He-Man, Ayı Yogi, 

Şirinler, G.I. Joe, 

      Gareld, 

Voltran ve 

Otorobotlar gibi 

unutulmaz çizgi 

diziler,

Madonna

“Tozluk” modası

   Commodore 64 (1982 yılı 

başlarında üretilen bu bilgisayar 

tüm zamanların 

en çok 

satan 

kişisel 

bilgisayarı),
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 Macintosh (1984'te yapay ze-

kanın ilk adımı olacak Apple ta-

rafından üretilen en önemli bilgi-

sayar),

 1985 Windows işletim 

sisteminin ilk sürümü,

 Modem (1977'de pc’ler için 

geliştirildi),

 GPS (Küresel Konumlama 

Sistemi 1978'de kullanıma 

açıldı),

 Nintendo Oyun Konsolu (80'li 

yılların en efsane teknolojik 

aleti),

 Casio saat (bu saatin C - 80 

modeli hesap makineliydi ve 

gençlerin en favori saatiydi).

“X Kuşağı” hırslı, idealist, 

materyalist insanlar olmak için 

zorlanmışlardır. Eşitlik, 

bağımsızlık, her şeyin mümkün 

olabilirliği, kişisel gelişme, 

optimist olma, değişim isteği, iyi 

bir işe ama daha çok kendi işine 

sahip olma isteği, bu dönemin 

insanının yol çizgisi olmuştur. 

Bu, biraz da kendilerinden sonra 

gelecek nesillerin göstergesi 

gibidir.

İşte 70'ler ve 80'lerin başlarından 

toparlayabildiklerim böyleydi. 

1980'lerin ikinci yarısından 

sonra “Y Nesli”nin de içinde 

bulunduğu müthiş teknoloji 

çağının hızla ilerleyecek, şaşırtıcı 

derecede dünyayı değiştirecek, 

ilk adımları atılmaya başlamıştı.

“X” Nesli, “Y” Nesli ile birlikte 

ilerleme kaydetti. Çünkü artık 

“Bilişim Çağı”na geçilmiş, 

bilgisayarlar hızla gelişip 

ulaşılabilir duruma gelmiş ve 

teknolojik iletişimi sağlayacak 

olan internet ve bilgisayar ağları 

ile dünya birbiriyle bağlantılı 

olmaya başlamıştı. Bu arada, 

1984 yılında ülkemiz henüz yeni 

renkli televizyonla tanışmıştı. 

Dünya ise, bu tarihten yıllar 

önce 1944 yılında ilk bilgisayarı 

yapmıştı bile! 1970 yılından 

itibaren bilgisayarların gelişimi 

müthiş hız kazanmıştır. Türkiye, 

bilgisayarlarla 1960 yılında 

tanıştı ama 1973 yılına kadar 

ancak 82 adet bilgisayara sahip-

ti. Bu tarihten sonra günümüze 

gelinceye değin neredeyse 

bilgisayarsız ev kalmamıştır.

“X” Kuşağı erkenden kendi 

ayakları üzerinde durmaya 

çalışmış, evinden kopmuş, kendi 

hayatını kurmak için 

uğraşmıştır. Ama “Y” nesli 

“anneci - babacı” yani “evci”dir. 

X Nesli daha soğukkanlı yani 

katıdır ama “Y” nesli ailesiyle 

birlikte olmaktan son derece 

mutludur. Çünkü çekirdek 

ailelerinin içinde kendi 

dünyaları vardır. O dünyada 

yaşarlar, çalışırlar, arkadaşları 

ile ilişki kurarlar. İlgi odağı 

oldukları için hayattan 

beklentileri de çok yüksektir. 

Kendilerini beğenirler. Bireyci 

ve girişimcidirler. 

İyi eğitimli, zeki, özgürlüğünden 

hiç ödün vermek istemeyen bu 

kuşak, teknolojiyi iyi kullanan, 

sosyal medya ile zamanını 

geçiren bireylerdir. Kendilerini 

sosyal medyada iyi ifade eden 

bu nesil, aynı anda birçok işi bir 

arada yapabilme kapasitesine 

sahiptir. Değişime çok çabuk 

uyum sağlayabilirler. Hızlı düşü-

nebilirler. Çabuk bilgi sahibi 

olabilir, aynı zamanda da yaptık-

ları işlerden çabuk sıkılabilirler.

Çocukluklarından itibaren       

“Y” nesli son derece zorlu ve 

rekabetçi bir ortamda adeta 

birbirleriyle yarışarak 

büyüdüler. Bu, onların alıngan, 

sorgulayıcı, hemen sinirlenen 

yönlerini ortaya çıkardı. 

Kendilerinden önceki nesillerin 

asla onları anlayamadığını 

düşündüler. Kendileri de asla 

daha önceki nesilleri anlamaya 

çalışmadılar. Bu nedenlerle, çok 

sık iş değiştiren yetişkinler 

oldular.

Şİmdİ anlatmaya 

çalışacağım   “Y Kuşağı” 

aslında “X Kuşağı” İle 

başlayan gelİşİmİnİ daha 

da İlerİye taşımış ancak 

gelecek kaygısını da daha 

çok İçİnde yaşayan 

nesİldİr.

Çok çalışmaktan pek 

hoşlanmasalar da 

sevdİklerİ İşİ yapmaktan 

büyük zevk duyarlar.
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İş ve özel yaşamları dengede olsun ister 

“Y” nesli. Hayalî yani soyut olan hiçbir 

şey onları ilgilendirmez; somut olanlar ilgi 

alanlarındadır. Sordukları sorulara da 

somut, açık, kısa ve öz yanıtlar isterler. 

Düşündükleri “hemen”, “şimdi” olmalı-

dır. Planlama yapsalar da gelecekle ilgili 

belirsizlikleri çok olduğu için kuşkucu-

durlar. Ne yazık ki bu da onları huzursuz 

ederek “daha çok” ve “hızlı” tüketmeleri-

nin nedeni olmaktadır. Yaşamları zorlu, ne 

olduğunu çok da anlayamadıkları bir yarış 

halinde geçmekte...

“X” nesli geç kalmaktan, “Y” nesli daha 

da gecikmekten korkmakta aslında. Bu iki 

nesil, iç içe geçmiş bir şekilde yaşamları-

nı sürdürüyorlar. 

Evrİm Kuran ( 2001'den bu yana 
“kuşak”ları araştırıyor ) dİyor kİ: 

“Y  Kuşağı denmesİnİn bİr nedenİ çok 
sorgulayan bu bİreylerİn “Nasıl yanİ?” 
dİye sormaları. O yüzden “Why?” 
kuşağı denİyor, kısaca “Y” dİye 
yazılıyor.”

 “Street Fighter”                     

efsane bir bilgisayar              

oyunuydu.

Ancak galiba 90'lı yılları en 

unutulmaz 

yapan şey 

“Marmara 

depremi”ydi. 

Çok insanın 

hayatı değişti.

2000'li yıllara yaklaşırken 

nesillerin yaşamları öylesine 

değişti ki siyahla beyaz kadar 

derin farklar oluştu. Oysa 90'lı 

yılların başından itibaren arada 

sadece 8 - 10 sene vardı. Belki 

de çocukluklarını doyasıya 

yaşayan son nesil X ve Y nesil-

leridir, kim bilir!

I.Körfez Savaşı, Madımak 

Katliamı, maden ocakları 

faciaları, nevruz olayları, çöplük 

patlamaları, Uğur Mumcu 

suikastı ve diğerleri, mafya 

infazları ve siyasi pek çok olay 

da bu nesiller için akılda 

kalanlar...

Ana Britannica ansiklopedisi

90'LI YILLARA GELİNDİĞİNDE 

TÜRKİYE’DE;

 Tetris adlı bilgisayar oyunu 

çok popülerdi.

 Her çocuğun en çok istediği 

bisikletti.

 “İsim - şehir” oyununu,

 Kaykayları,

 Ninja Kaplumbağalar’ı,

 Legoları,

 “Hugo” adlı bilgisayar 

oyununu unutmamak gerekiyor...

 Google’dan önce “Ana Britan-

nica” ansiklopedileri öğrencile-

rin vazgeçilmeziydi.

 Uzaydan 

gelen “Alf” en 

sevilen dizi 

karakteriydi... 

Y  Kuşağı İçİn 
İlgİnç bİr dİpnot :

“Alf” dizisi

Marmara depremi

2000'lİ yılların neslİ !                              

Belkİ de şİmdİlİk, İnsanlık tarİhİnİn tüm 

duyu organlarını kullanabİlen, becerİ 

düzeylerİ en yüksek neslİ ! 

Doğdukları andan itibaren teknolojiye 

hemen adapte olmaları “Z Kuşağı”nın 

normal hali. Yanıtı henüz verilemeyen çok 

bilinmezli denklemlerin bir parçası olarak 

yaşama adım attılar. Henüz ileride 

meslekleri neler olacak, nasıl bir dünyada 

yaşayacaklar, ne gibi bir düzen kuracaklar 

bilinmiyor.

Benim de çok tanıyamadığım ve anlamaya çalıştığım bu nesil, hayal 

dünyalarının sınırsızlığı ile öyle sorular soruyorlar ki, dehşet içinde 

susarak onlara bakakalıyorsunuz. Asla otorite veya kural 

tanımıyorlar. İsteklerinin hemen yerine gelmesi için müthiş direniş 

göstermeleri kırılamaz safhada! Onlar için yasak veya tabu yok 

aslında. Hiçbir çekinceleri olmadan direkt olarak konuşup soru 

sormaları, onların ileride neler yapabileceklerine dair küçük bir 

gösterge...

Bilgiyi hızla içselleştiriyorlar ve ebeveynler onlara yetişmekte 

büyük güçlük çekiyor. Hızları inanılmaz, tam bir tüketiciler ve iç 

dünyaları apayrı bu neslin. Zihinsel olarak çok hızlı gelişimleri, 

onların ekip çalışmalarına uyum sağlayamamalarına neden oluyor. 

İletişim yolları neredeyse tamamen sosyal medya! Analitik düşünme 

“z” KUŞAĞI
ATIOR NEN

E
G

   2000's
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yetenekleri çok 

güçlü ama içe dönük 

dünyaları var. Bu da 

sözel yeteneklerini 

bir hayli kısıtlıyor. 

Birebir iletişimde 

sanki karşıların-

dakileri garip bir 

dünyadan gelmişler 

gibi dinlemeleri sizin 

de kendinizi kötü 

hissetmenize neden 

olabiliyor.  

Onları anlamaya 

çalışarak ve 

gerekirse uzman 

yardımı alarak bu 

neslin neler 

yapabileceklerini 

keşfetmek gerekiyor.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ aktüel

Lüks ve 

teknolojİ 

onların 

ayrılmaz İkİlİsİ. 

Bu nedenle “HER 

ŞEY MÜMKÜN” 

onların İnancı. 

Onlar 

gerçekten 

öncekİ nesİllere 

çok yabancı 

olan yapılara 

sahİp, bİreysel, 

yaratıcı kİşİler.

İşte sosyal yaşamı ve ekonomİyİ 
değİştİrİp dönüştürecek yepyenİ 
bİr nesİl !...       

ALFA  KUŞAĞI

2013 yılından sonra doğan bu nesil 

bilgiye erişim açısından diğer kuşaklara 

göre çok şanslı. Tüm teknolojiyi 

kişiselleştirebilme yeteneğine sahipler. 

Gerekmedikçe konuşmayan, iletişim 

kurmayan bu nesil, diğer kuşaklara göre daha 

uzun eğitim alacaklar. Çevrimiçi öğrenme 

onların her işini kolaylaştıracak. Galiba en 

girişimci nesil de “Alfa Kuşağı”ndan çıkacak. 

Sanal gerçeklik hayatlarının bir parçası ve 

robotlar da arkadaşları olacak. Az insanla 

ama çokça teknoloji ile zaman geçirecekler.

Geleceğin dünyasının bireyleri olan Alfa 

Kuşağı’nı izlemeye ve anlamaya çalışmamız 

gerekecek. Onlara uyu sağlamak ise bir hayli 

güç olacak gibi görünüyor. 

Nevin BERGMEN

XX
 Nesli’nden başlayarak Alfa Nesli’ne kadar �elen X ve Y nesli çocuklarımın 

yaşamlarına tanık olan ben, bir “Baby Boomers son dönemi” do�umluyum. 

Sokaklarda, bahçelerde �üvenle koşturan, a�açlardan meyve, bahçelerden      

domates - salatalık koparıp korkmadan şöyle bir üfleyip yiyebilen bir neslin 

parçasıyım. Geceleri (evet bir zamanlar �ece(!) oyun oynanırdı) saklambaç oynayıp 

bisikletli abi ve ablaların arkasına tutunarak �üvenle �ezebilen, çıtır çıtır yanan 

kuzine üzerinde kızaran ekme�in ve pişen yeme�in enfes kokularıyla lezzetini 

tadabilen, sobanın üzerinde köz olmuş ateşine uzatılan tel ız�arada pişen balık ve 

köfteden keyifle yiyebilen çocuklardık biz... Gelen �iden komşu ve akrabaların 

coşkulu, kahkahalı söyleşilerinden çocuk aklıyla bir şeyler kapabilen, ilerleyen 

zamanlarda ise taşınabilir radyodan Dean Martin, Louis Armstron� veya Nat Kin� 

Cole ya da yeni yeni �elişen Türk pop müzi�i eşli�inde ders çalışabilen, çok kolay 

olmayan, zaman zaman �erçekten sıkıntılı ve zorluklarla dolu olan ama çokça 

e�lenceli bir çocukluk ve �ençlik zamanım oldu.

Çok okuyan, çok sor�ulayan, her �elen bil�iye büyük bir merak ve ö�renme 

iste�iyle saldıran �elişme ça�ımda, birbirinden koparılan �ençli�i, sıkıyönetim 

�ünlerini, üniversitelerdeki bastırılmış �ençli�in isyanlarını ve onların 

öldürülmelerini, dehşetle izlenen olayları, isyan edişleri, ekonomik çöküş ve 

yükselişleri de yaşadım.

“Baby Boomers” döneminin 60'lı 70'li yıllarının, X ve Y kuşaklarının içinde oldu�u       

80'li 90'lı yılların, 2000'li yıllardaki Z Kuşa�ı’nın ve en nihayet 2013'ten sonra �elen 

Alfa Kuşa�ı’nın da tanı�ıyım.

Orta yaşlarıma �eldi�imde hızla �elişen teknolojiye, hızla �irilen uzay ça�ının 

başlan�ıcına ve hızla de�işen dünya ve ülkemin dinamiklerine de şahit oldum. Hem 

demo�rafik hem de moral de�işimlerin ve inanılmaz �elişimlerin içinde buluverdim 

kendimi.

X ve Y kuşa�ı çocuklarım, bana aniden benim için çok farklı olan bir dünyanın ve 

ö�renme döneminin kapılarını ardına kadar açıverdiler.

Bil�isayarla tanışmam (buna pek de bil�isayar denemez çünkü bolca kabloyla televiz-

yona ba�lanan bir klavyeden ibaretti), sabahlara kadar -içinde yüklü �elen- oyunları 

defalarca oynamakla başladı. Daha sonraki yeniliklere uyum sa�layabilmem ise 

çocuklarım sayesinde oldu. Halen, yeni nesillerle tanıştıkça bir şeyler ö�renmeye 

devam ediyorum. Ça� �ereklerini çocuklarımızdan ö�renmek ve onları anlamaya 

çalışmak belki de yepyeni nesillerle uyumlu hale �elebilmemize epeyce bir katkı 

verecektir. Onlara yetişemesek de!...
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ sinema

safe

Gizemli kitapların Amerikalı yazarı Harlan Coben’in yaratıcısı 

olduğu Safe, açık söylemek gerekirse ilk duyduğumda dizide 

Michael C. Hall (Dexter) olmasına rağmen pek ilgimi çekmedi. 

Bunda en büyük etken, Harlan Coben’e önyargılı yaklaşmamdı. Genelde 

büyük marketlerde, kitapçılarda hep ucuzluk reyonunda satılan 

kitaplarından dolayı bu önyargı oluştu sanırım.

Safe, kızı esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan dul bir baba olan 

Tom Delaney’in kızını bulma çabasını anlatıyor. Karısının kanserden 

hayatını kaybetmesinin ardından kızlarıyla iletişim kurmakta zorlanan Tom, kızı kaybolduktan sonra en yakın 

arkadaşı ve polis sevgilisiyle birlikte olayı araştırmaya başlar. Kaçtı mı kaçırıldı mı belli olmayan kızı Jenny’yi 

ararken, kızları ve ölen karısıyla ilgili bilmediği gerçekleri öğrenmeye başlar.

Açıkçası hikâye klâsik bir “kayıp kız ve onu arayan kişiler” hikâyesi gibi dursa da onu benzerlerinden ayıran şey 

diziye beş dakikadan fazla giren her karakterin olayla bağlantısının olması ve bu gerçekten güzel olmuş.

8 bölümlük bu mini dizide olayları çözmek için son bölüme kadar beklemeniz gerekebilir. Beni gerçekten zorladı 

açıkçası. İzlemesi keyii. Boş bir gününüzde kahvaltıdan sonra 3 bölüm, öğle yemeğinden sonra 3 bölüm ve 

akşam 2 bölüm şeklinde (ben öyle yaptım) keyii bir gün 

geçirebilirsiniz.

Oyuncu kadrosunda Michael C. Hall’u bulunduran dizi, sırf bu yönüyle 

bile Dexter sevenlerin ilgisini çekebilir çünkü oynadığı karakterde 

Dexter Morgan esintileri görülebiliyor. İngiliz aksanı biraz zorlama 

olmuş ama dizinin ikinci yarısında özellikle karakteri bayağı yukarılara 

çekiyor. Diğer oyunculardaysa öyle ahım şahım özellikli bir performans 

göremedim. Genelde vasatın üzerinde oyunculuklar.

Adından da anlaşılacağı üzere korunaklı bir sitede yaşanan olayları anlatan dizide, bir site sakininin deyişiyle, 

“Sitenin kapıları bizi dış dünyadan korumak için değil, dış dünyayı sitedeki kötülüklerden korumak için”. Bu bile 

ilginizi çekmeyi başarabilir bence. 

Mutlaka seyredilmeli keyii, sürükleyici bir yapım.
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darkest hour

Dönem lmlerinin başarılı yönetmeni Joe Wright D (Pride and Prejudice, Atonement) tarafından 

yönetilen lm, 2.Dünya Savaşı’nın İngiltere 

açısından en karanlık dönemlerinden birinde göreve gelen 

Winston Churchill’in bir aylık dönemini konu alıyor.

Büyük bir politik çıkmazda olan İngiliz Hükümeti, kralı 

çok hoşnut etmese de özellikle muhalefetten ve halktan 

yükselen olumsuz sesleri bastırmak adına Winston 

Churchill’i hükümetin başına getiriyor. Eski başbakan 

Chamberlain ve dış işleri bakanı Lord Halifax, Churchill’e 

Nazi Almanyası ile anlaşma yapılması yönünde baskı 

yapıyor. Fransa’nın Dunkirk bölgesinde mahsur kalan ve 

Almanlar tarafından yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya 

gelen 300.000'e yakın İngiliz askerinin tahliyesi ya da 

Hitler ile anlaşma seçenekleri arasında sıkışıp kalan 

Churchill’in, Hitler ile anlaşma yapmak yerine İngiltere’nin 

işgal edilmesi pahasına aldığı zor kararlar anlatılıyor.  

Tarihsel gerçeklere bakılacak  olursa, Churchill’in aile 

yaşantısı, yardımcıları ile olan ilişkisi, halkla olan yakın 

diyaloğu (metro sahnesi) biraz fazla abartılı olmuş. Buna 

rağmen akıcı anlatımı ile tempoyu hiç düşürmeyen lm, 

sıkıcı olacakmış izlenimi verirken zamanın nasıl geçtiğini 

anlamıyorsunuz.

İngiltere tarafından baktığımızda bir hezimet olan 

Çanakkale Savaşı’nın hazırlayıcısı olan Churchill’in “askerî 

dehası!”nın değil “politik zekâsı”nın üzerinde duruluyor. 

Bu lmdeki rolüyle 2018 Oscar’larında en iyi erkek oyuncu 

ödülünü alan Gary Oldman gerçekten inanılmaz bir 

performans göstermiş. Kariyerinde 100'e yakın rolde 

izlediğimiz sanatçı belki de en beklenmedik rolüyle    

Oscar alarak ben dahil birçok kişiyi şaşırttı. Bundan 10 yıl 

önce birisi: “Gary Oldman, Winston Churchill rolüyle 

harikalar yaratıp Oscar kazanacak.” dese herhalde “Ağam 

bizimle eğlenir” tepkisi verirdim. Film genel olarak çoğu 

İngiliz - dönem lminde olduğu gibi vasatın üzerinde.

“Aşırı olmasa da İngiliz milliyetçiliği kokan” bir lmden 

rahatsız olmam, güzel bir lm ise izlerim, diyorsanız tavsiye 

ederim.
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DUNKIRK
Darkest Hour lminde 

Churchill’in en zor günlerini 

geçirmesine sebep olan ve çoğu 

kişi için 2.Dünya Savaşı’nın 

seyrini değiştiren ünlü Dunkirk 

tahliyesini anlatan lm, süper 

yönetmen Christopher Nolan 

imzası taşıyor. Filmograsine 

savaş lmi eklediğini ilk 

gördüğümde cesur ama 

tehlikeli bulduğum Nolan, 

müthiş bir iş çıkarmış bu 

lmle. 

Dunkirk tahliyesine üç farklı 

pencereden (kara, deniz, hava) 

bakan yönetmen, zamansal 

kurguyu da müthiş ayarlıyor. 

Karada geçen bölüm günler 

sürerken, denizde tek bir gün 

ve havada ise hemen hemen bir 

saat süren hikâyeyi büyük bir 

ustalık ile birleştiriyor. 

Dunkirk’te sıkışıp kalan yüz 

binlerce müttek askerinin 

tahliyesi için yetersiz kalan 

İngiliz donanmasının yardımına 

tüm İngiltere çapındaki sivil 

eğlence tekneleri ve gemileri 

koşuyor.

Küçücük bir şehirde sıkışıp 

kalmışlığın çaresizliğini sanki 

oradaymışcasına 

hissediyorsunuz. Aynı şekilde 

ülkesine yardım etmenin 

heyecanını sivil teknedeki 

insanlarla beraber 

yaşıyorsunuz.

Son derece gerçekçi, görsel ve 

işitsel olarak çok iyi çekilmiş 

bir lm Dunkirk. Alışık 

olduğumuz (ve sevdiğimiz) 

aksiyonu bol savaş lmlerinin 

aksine Dunkirk işin psikolojik 

kısmı üzerine yoğunlaşmış. Ne 

bileyim bir “Black Hawk 

Down” değil de bir “The Thin 

Red Line” izleyeceğinizi 

düşünün. Benim gibi 

konsantrasyon zorluğu yaşayan 

biri tarafından yalnızca bir kere 

durdurularak (ki bu genelde    

4 - 5 kez oluyor) seyredilmesi 

bile lmin akıcılığı için önemli 

bir ipucu.

Filmin kadrosu genel olarak 

şöhretli isimlerden kurulu 

değil. Sayabileceğim, kariyerli 

oyuncu olarak, Kenneth 

Branagh, Tom Hardy ve Cillian 

Murphy var. Oyunculuklar 

vasatın üzerinde, anlatım gayet 

güzel, bir de Darkest Hour ile 

kombinlerseniz tadından 

yenmez.
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Gözbebeğimiz, suç - drama türünün bana göre en iyi örneği 

Breaking Bad dizisinin kaypak, düzenbaz avukatı Saul 

Goodman’ın başlangıç hikâyesini izlemek, Breaking Bad’in 

birçok efsanevi karakteriyle tekrar karşılaşmak bile bu diziyi izlemek 

için yeterli sebep olur.
-

Yazımın tamamlandığı saatlerde 4.sezon nalini yapan dizi, geçmiş üç sezonuyla, abisi Breaking 

Bad ile en iyilerden biri olma konusunda yarışıyor.

Dizide, henüz “Saul Goodman” olmadan önce gerçek ismi “Jimmy McGill” olan 

sevgili avukatımız, maddi zorluklarla boğuşan, ucuz davalar ve olmazsa olmaz çeşitli 

dalavereler ile yolunu bulmaya çalışan biri olarak karşımıza çıkıyor. Geçirdiği psiko-

lojik rahatsızlık sonucu avukatlık yapan abisi Chuck McGill’in gölgesinde sürdürdü-

ğü yaşantısı, kısa yoldan zengin olmak için çevirdiği dolaplar neticesinde tanıştığı 

tehlikeli insanlardan dolayı oldukça zorlu bir yola giriyor.

Breaking Bad’deki eğlenceli 

ama yüzeysel hallerini gör-

düğümüz Jimmy McGill’in  

o hâle yavaş yavaş erilişini anlatıyor dizi aslında. Abisinin ortak olduğu hukuk 

rmasının avukatlarından biri olan sevgilisi Kim ile geçirdiği dönem, karak-

terin derinliklerini daha iyi ortaya çıkarıyor.

İlk iki sezon itibariyle önceki hikâyeden Tuco Salamanca, Hector Salamanca (ki 

burada felçli olmadan önceki hâliyle yer alıyor), Mike Ehrmantraut gibi karak-

terlerle karşılaşıyoruz. 

Üçüncü sezondan itibaren ise hikâyeye 

“müthiş kötü”müz Gustavo Fring de dahil 

oluyor.

Vince Gilligan’ın yaratıcı ol-

duğu bir işte elbette kötü oyunculuktan bahsetmek abesle iştigal olur.             

Bob Odenkirk bu rolü oynamak için doğmuş sanki. Gerçek hayatta da onun Saul 

Goodman karakterinde olduğundan şüphe ediyorum. Kim Wexler rolündeki Rhea 

Seehorn muhteşem. Takıntılı, hastalık hastası abi Chuck McGill rolündeki 

Michael McKean gayet başarılı.

Breaking Bad seyretmediyseniz önce tabii ki bir 5 sezon o muhteşemlikle tanışın. 

Eğer Breaking Bad izleyip Better Call Saul’a başlamadıysanız bu hatadan çabucak 

dönün ve bu akşam başlayın! (Bu arada Jimmy McGill’in “Saul Goodman” ismini nasıl 

aldığını öğrenmek için 3.sezona kadar beklemeniz gerekecek.)

better call saul

Vince Gilligan
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Danimarka usulü post 

apokaliptik dizide, yağ-

mur bulutlarına karışan 

bir virüs, deriyle temas 

ettiği anda öldürücü et-

kisini gösteriyor. Virüsün 

atmosfere yayılmasına 

sebep olan şirketin bilim 

adamlarından Frederick, 

kızı Simone, küçük oğlu 

Rasmus ve karısıyla 

beraber şirketin bu 

salgını öngörüp oluştur-

duğu sığınaklardan 

birine giderler. Frederick 

ailesini orada bırakıp 

salgın için bir tedavi 

bulabilmek üzere ayrılır. 

Biraz alık olan Simone 

ve Rasmus daha ilk 

günden annelerinin 

ölümüne sebep olurlar. 

the raın
Daha sonra bu ikili 

yaklaşık 6 yıl kadar bu 

sığınakta “çıldırmadan!” 

yaşarlar. Tam yiyecekleri 

içecekleri bitmişken 5 

kişilik bir grup 

tarafından sığınak basılır 

ve olaylar olaylar... Artık 

dışarıda yaşam 

mücadelesi başlar. 

Dizi konu olarak ilgi 

çekici olsa da işleyiş 

açısından çeşitli mantık 

hatalarıyla bazen insanın 

aklıyla dalga geçebiliyor. 

Aksiyondan uzak. 

Karakter gelişimini 

ashback’lerle 

oluşturmaya çalışması 

tempo açısından sıkıntı 

yaratıyor.

İlk sezonun tamamını 

hikâyenin giriş kısmı 

olarak kabul edip ileride 

aksiyonun artacağını 

temenni ederek izlerse-

niz, türe de meraklıysa-

nız bir şans vermenizde 

yarar var.

Oyuncuların tamamı 

kuzey ülkelerinden. 

Tanımadığım ve açıkçası 

bu tür dizilerde pek 

oyunculuğa bakmadı-

ğımdan, olumlu ya da 

olumsuz, oyunculuklar 

hakkında bir yorumda 

bulunmayacağım.       

Tercih ederseniz, iyi 

seyirler dilerim.

Erdal IŞIK
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esk�yle yen�y� b�rleşt�ren

2011 yılında aranjör ve piyanist                                                                               
Scott Bradlee’nin kurduğu bir müzik topluluğu “Scott Bradlee’s Postmodern 

Jukebox”. Çok kalabalıklar. Çok da eğlenceliler.                                                    

Hâlâ dinlemediyseniz yazıyı okumaya başlamadan önce açın Youtube’dan, 

çalsın fonda, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız...

Postmodern Jukebox 

(PMJ), popüler 

modern müziği alıp 

özellikle 20.yüzyılın 

başlarında ortaya 

çıkan swing ve caz 

gibi farklı vintage 

türlere dönüştürüyor. 

Bugün severek 

dinlediğiniz bir 

eserin 40'lı 50'li 

yıllarda yaratılmış 

olduğunu düşünün. 

Vokalistler hiçbir 

nota yardımı almadan 

her notayı canlı  

olarak söylüyor; 

müzisyenler de 

sadece gerçek 

enstürmanlar ile        

-elektronik ortamdan 

yardım almadan- 

çalışıyorlar. Bu da 

sıradan bir cover’dan 

çok daha fazlasını 

veriyor dinleyicisine.

Topluluğun yaratıcısı 

Scott Bradlee, 2009 

yılında müzisyen 

arkadaşları Chris 

Anderson (basçı), Ben 

Golder-Novick (sak-

sofoncu), Brandee 

Younger (arpçı) ve 

Emma Walker (voka-

list) ile birlikte 

Youtube’da ilk 

videosunu yayınladı. 

Esas patlamayı ise 

PMJ olarak             

24 Kasım 2011'de 

Nickelback’in “How 

You Remind Me” adlı 

parçasını “A Motown 

Tribute to Nickelback” 

ismiyle yorumladı-

ğında yaşadı. 2012 

yılında Youtube’da   

1 milyon izlenme 

sayısına ulaştıktan 

sonra 2014'te 

Meghan Trainor - “All 

About That Bass” 

parçasının 

“Postmodern Jukebox 

European Tour 

Version” yorumuyla 

Amerika’daki pek 

çok ünlü magazine de 

konu olarak rüşdünü 

ispatladı.

ne tarz müzİk
yapıyorlar ?

müzİğe nasıl
başladılar ?

“Ortaokuldan 

beri biliyor-

dum, eskilerin 

ruhunda bir şey 

vardı.” diyor 

Bradlee.        

Bütün parça-

larda piyanoyu 

kendisi çalıyor. 

Video kliplerin 

bir kısmı 

Bradlee’nin New 

York’taki kendi 

oturma odasında 

çekiliyor.
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Youtube’da 3,6 mil-

yonu aşkın abonesi 

ve 1 milyardan fazla 

görüntülenme oranına 

sahip PMJ’nin 

bünyesinde 70'ten 

fazla sanatçı yer 

alıyor. 2015'ten bu 

yana 6 kıtada turneye 

çıktılar.                

PMJ, geçtiğimiz 

Mayıs ayında 

İstanbul’da da konser 

verdi.

2013'te çekilen bu klip popüler web sitelerinde paylaşılmaya başladı ve 
haftanın sonunda PMJ’nin 1 milyona ulaşan ilk YouTube videosu oldu. 

Robyn Adele Anderson, ilk videosunda PMJ'nin ilk süperstarı oldu.

Pek çok farklı 
hoş cover’ını bulabileceğiniz Radiohead -Creep’in 

Haley versiyonu bir başka güzel.              
American Idol yarışması ile ünlenen Reinhart için 

en önemli kapıyı PMJ açtı. Black Hole Sun 
yorumunu da tavsiye ederim.

Cover dinlerken orijinalinin birebir aynısını 
başka sesten duymaya tahammülünüz yoksa,         

PMJ’yi daha bir seveceksiniz. Farklı tarz, 
yakışan ses, yepyeni bir şarkı...

Bir süredir yoluna tek başına devam ediyor olsa 
da ara sıra yine PMJ ile çalışan Morgan 

James’in asi ve tutkulu yorumu gerçekten 
etkileyici. PMJ’nin en iyilerinden...

Mike Geier, burada tanıdığımız ismiyle “Puddles Pity Party” de 
Morgan James gibi kendi yolunu çizenlerden. PMJ ile ve ayrı 

yaptığı çalışmaların hepsi birbirinden güzel. Özellikle, bir Simon 
And Garfunkel klasiği olan The Sound Of Silence’ın öfkeli 

Disturbed yorumuna atıf olarak bir “Un-Disturbed” yorumu  var 
ki, altını çizerek tavsiye ediyorum.

PMJ’nin muzip çocuğu Von Smith’in bütün videoları 
birbirinden eğlenceli. Güncel popüler müziğin yanı sıra Frank 

Sinatra, Nat King Cole gibi klasiklerin eserlerini de 
cover’layan Smith’in mimikleri, aniden çıldırıp bağırmaları bir 

de çok kendine has bir tarzı var. Keyie müzik dinlerken 
kocaman bir gülümseme yayılıyor yüzünüze.

Vokalde Morgan 

James, Haley 

Reinhart, Von Smith, 

Casey Abrams,      

Mike Geier, Robyn 

Adele Anderson, 

Blake Lewis öne 

çıkan bazı isimler. 

Zaman zaman 

birbirlerine back 

vocal de yaparak 

müthiş eğlenceli 

çalışmalar 

sunuyorlar. Seçilen 

şarkıların tamamı 

popüler, bildik 

parçalar olsa da 

bazılarından 

hoşlanmıyorsanız ya 

da az dinlemiş bile 

olsanız PMJ size 

kendi versiyonunu 

sevdiriyor.

pmj hakkında
daha fazla

neden 
sevİlİyor ?

ALBÜMLERİ

Thrift Shop (Vintage “Grandpa Stlye” Macklemore Cover)

Creep-Vintage Postmodern 
Jukebox-Radiohead Cover 

ft. Haley Reinhart

Dream On-Postmodern Jukebox 
ft. Morgan James (Aerosmith Cover)

Human by Rag’n’Bone Man 
(Morgan James Cover)

You  Give Love A Bad Name-Vintage Blues Style 
BON JOVI Cover ft. Jennie Lena

Royals-(”Sad Clown Eith The Golden Voice”)
Postmodern Jukebox Lorde Cover ft. Puddles Pity Party

Rude-Vintage 1950s SockHop-Style Magic! 
Cover ft. Von Smith

Black Hole Sun
Vintage Soundgarden
ft. Haley Reinhart

Oya Bergmen
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Yıllardan ber� merak eder�m. 
Ankara - Antalya yolculuğunda hep uğrayıp 

görmek �stem�ş�md�r. Bu yıla nas�pm�ş.

Hemen 
karşısında 
Gord�on 
Müzes� ve 
g�r�şte s�z� 
karşılayan     
yağ küpü 
“Acaba zey-
t�nyağı  
nereden 
gel�yordu?”  
d�ye düşün-
dürüyor.

Gord�on Ant�k 
Kent�

tarihin gizemli 
güzell ig i-

Sol taraftak� 
moza�k, �y� b�r 
çalışmayla ortaya 
çıkarılmış. 

Müze �se 
anlatılmaz, görülür.

Kısaca neden beklem�ş�m bu güzell�ğ� 
görmek �ç�n bugüne kadar? 
Beklememen�z� öner�r�m.

Fikri KARAGİN
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Kitabın Adı: Dorian Gray'in Portresi
Yazarı     : Oscar Wilde
Karakterler: Lord Henry Wotton, 
             Basil Hallward, Dorian Gray
Basım Yılı : 1891

DORIaN GRAY’İN
PORTRESİ

Oscar Wilde tek romanı olan Dorian Gray'in Portresi ile bilgeliğini ve 

kaleminin gücünü bizlere bir kez daha kanıtlıyor.

Kitabı kısaca özetleyecek olursam; Dorian Gray gençliği ve 

güzelliğiyle insanları büyüleyen bir genç adamdır. Ressam Basil’in 

gözünde ise tapılacak kadar güzeldir. Bu yüzden Dorian, Basil için 

modellik yapar. Basil, Dorian’ın portresini çizdiğinde aklına gelen ilk 

şey bir daha Dorian Gray’in bu portredeki gibi genç görünemeyecek 

olmasıdır. Dorian da portredeki güzelliği fark eder ve portredeki 

kendi güzelliğini ömür boyu korumak ister. Kendisi yerine bu 

portrenin yaşlanmasını diler. Dorian’ın bu dileği kabul olur.  

Kitapta belki 

hepimizin 

istediği bir 

şeyi diliyor Dorian; genç kalmak 

istiyor. Başlarda güzel gibi 

görünse de herkes yaşlanırken 

Dorian’ın genç kalması hayatın her alanında onu zorluyor.

Okudukça düşündüren, düşünürken kendini tekrar okutan yoğun bir 

anlatımı olan kitap, birçok kişilik analizini de içinde barındırıyor. 

“Keşke daha önce okusaydım!” diyeceğiniz güzel bir eser. 

Okumadıysanız hemen okuyun derim. Keyii okumalar...
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Kitabın Adı  : Satranç
Yazarı       : Stefen Zweig
Karakterler  : Mirko Czentovic, Mc Connor, Dr.B

Satranç, Stefen Zweig’in intiharı 

öncesi yazdığı son eseri. İçinde 

barındırdığı derin 

psikolojik tahliller 

nedeniyle yazarın diğer 

eserlerinden farklı bir yere 

konulması gerekiyor. Kitabı 

elinize aldıktan sonra bitirmeden 

bırakamıyorsunuz; hikâye sizi içine çekiyor. Satranç 

oyununu bilmeyenlerin bile zevkle okuyacağı bir 

kitap.

Konuyu kısaca özetleyecek olursam; bir gemi 

yolculuğu, bir dünya satranç şampiyonu, amatör 

satranç tutkunları ve hayatında hiç gerçek taşlarla 

satranç oynamamış, Nazilerin elinden kurtulmuş bir 

savaş esirinin arasında geçen kısa bir hikâye. Kitap 

sadece satranç oyununu anlatmıyor; savaşı, yarım 

kalmış hayatları, kendini beğenmişliği, kibri ve 

şizofreniyi de ele alıyor.

Bize hiçbir şey yapmadılar. 

Bizi tamamen hakim olan bir hiçli�e bıraktılar, 

çünkü bilindi�i �ibi yeryüzünde hiçbir şey bir 

insana hiçlik kadar baskı yapamaz.

Stefen Zweig’in Diğer Eserleri: Olağanüstü Bir Gece, Amok Koşucusu, 

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Korku, Mecburiyet, Ay Işığı Sokağı, Bir Çöküşün 

Öyküsü, Karmaşık Duygular, Hayatın Mucizeleri.

“

“
satranç

*
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Kitabın Adı : Çavdar Tarlasında 
              Çocuklar
Yazarı      : J. D. Salinger
Karakterler : Holden Caulfield, 
              Stradlater, Mr.Antolini,
              Phoebe Caulfield 

J. D. Salinger’in ilk ve tek romanı olan Çavdar 

Tarlasında Çocuklar, klasik anlatım tekniklerini bir 

kenara itip bambaşka bir tarz yaratmış.

Kitap ergenlik dönemini başarılı bir şekilde atlatamayan, yaşadığı ortama ayak 

uydura-

mayıp 

kendi iç 

dünyasında çatışmalar yaşayan Holden’in 

dördüncü kez okuldan atıldıktan sonraki 

birkaç gününü anlatıyor.

Romanı güzel yapan, olayın olmaması yani durum hikâyesi olması. Çavdar 

Tarlasında Çocuklar yaşananları ön planda tutan bir kitap değil. Holden başlı 

başına bir olay olduğu için kitapta daha çok onun düşünceleri ve hisleri yer 

kaplıyor. Kitabı okuyan herkesin Holden’i bu kadar sevmesine neden olan şey ne? 

Cevap sanırım onun özel bir çocuk olmasında saklı. Dünyayı olduğu gibi 

görebilmesi, gözlemleri ve kötümser duruşu onu gerçekçi, sevilesi bir karaktere 

dönüştürüyor.

Biraz farklı, üzerinde düşünülmüş, sürükleyici bir roman arıyorsanız fazla uzağa 

gitmeyin, derim. Çavdar Tarlasında Çocuklar mutlaka sizden de bir parça 

barındırıyordur. 

Keyii okumalar...

çaVDAR TARLASINDA 
ÇOCUKLAR

Sorun da buydu işte. Asla �üzel ve 

huzurlu bir yer bulamıyordunuz, 

çünkü böyle bir yer yoktu.“

“
Berfu ŞEN
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“Çin Seddi’ni Asan Cengiz Han’ın 

oğol�stan’ın ünlü boylarından b�r� olan Kıyat MTatarları’nın l�der� Yesügey Bahadır’ın oğlu 
olarak 1167 yılında dünyaya gelen Ceng�z 

Han’ın asıl �sm� “dem�rc�” anlamına gelen Temuç�n’d�r. 
R�vayet ed�lene göre Temuç�n, el�nde b�r kan pıhtısı taşıya-
rak dünyaya gelm�şt�r. Dönem�n önde gelenler�ne göre kan 
pıhtısının anlamı Temuç�n’�n savaşçı ve muzaffer b�r k�ş� 
olacağını göstermekle beraber eller�ne çok kan bulaşacağı 
anlamını da taşımaktadır.

Temuç�n’�n üç erkek, b�r kız, �k� de üvey kardeş� vardı. 
Moğol yasalarına göre erken yaşta evl�l�k antlaşması yapıl-
dığı �ç�n Temuç�n’�n babası Yesügey dönem�n b�lgeler�nden 

De�-Seçen’�n kızı Börte’y� oğlu �ç�n �ster. De�-Seçen’�n 
kehanet�ne göre Temuç�n büyük b�r han olacaktır. Ancak 
Ceng�z Han hayatında bazı zorluklarla karşılaşmıştır. 
Ed�n�len b�lg�lere göre daha küçük b�r çocukken y�yecekler� 
konusunda tartıştığı kardeş�n� öldürmüştür. Erken yaşta 
babası zeh�rlenerek öldürülmüş, bu olay sonrasında kab�les� 
Ceng�z Han’ı dışlamıştır.

Ceng�z Han’ın �lk karısı Börte’den dört oğlu olmuştur. Cuc�, 
Çağatay, Ögeday ve Tuluy. Ceng�z Han başka eşler�nden de 
oğul ve kızlara sah�p olmuştur. Ancak sayıları b�l�nmemek-
ted�r. Ceng�z Han’ın karısı Börte b�r dönem es�r düşmüş, 
esaretten kurtulduktan dokuz ay sonra en büyük oğlu 
Cuc�’y� dünyaya get�rm�şt�r. Cuc�, Moğol d�l�nde “konuk, 
m�safir” anlamına gel�r. Cuc�’n�n Ceng�z Han’ın öz oğlu 

M

MEŞAKKATLİ AİLE YAŞANTISI
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olmadığı söylense de Ceng�z Han ona hep 
öz oğlu g�b� davranmıştır. Ancak 
kardeşler� Çağatay ve Ögeday Cuc� �le 
sürekl� alay etm�şlerd�r. Hatta babaları 
öldükten sonra Cuc�’y� Han olarak tanıma-
yacaklarını söyled�kler� �ç�n Ceng�z Han en 
büyük oğlu olan Cuc�’y� vel�aht göstere-
med�. N�tek�m Cuc� daha babası ölmeden 
bu dünyayı terk etm�şt�r. 

Temuç�n, dağınık halde yaşayan Moğol 
kab�leler� �le mücadelelere g�rm�ş ve 
kab�leler� tek çatı altında toplayarak büyük 

b�r güç hal�ne gelm�şt�r. Moğol kab�leler�n� b�rleşt�rme başarısı üzer�ne 
Temuç�n’e 1206 yılında “Ceng�z” unvanı ver�ld�. 

Kab�leler� tek çatı altında toplayan Ceng�z Han, Karluk ve Uygur Türkler�n� de 
bünyes�ne katarak Ç�n üzer�ne sefere çıkmıştır. Ç�n Sedd�’n� aşan Ceng�z, 
Pek�n’� de �şgal ederek bütün Ç�n ülkes�n� yakıp yıkmış ve Ç�n’�n 
zeng�nl�kler�n� yanında götürmüştür. Doğudak� Ç�n tehl�kes�n� bastıran 
Ceng�z Han batıya yönelm�ş, başlangıçta dostluk kurduğu Harzemşah 
Devlet�’n� İndus bölges�nde yen�lg�ye uğratarak İran �çler�ne kadar uzanmış 
ve Doğu Anadolu topraklarını �st�la etm�şt�r. B�t�ş�k sınırlara sah�p olan 
dünyanın gelm�ş geçm�ş en büyük �mparatorluğuna sah�p olan Ceng�z Han 
günümüz ülkeler�nden Ç�n, Moğol�stan, Rusya, İran, Ukrayna, Ermen�stan, 
Azerbaycan, Gürc�stan, Türk�ye, Irak, Kırgız�stan, Kazak�stan, Özbek�stan, 
Pak�stan, Polonya, Macar�stan, Tac�k�stan, Türkmen�stan, Afgan�stan �le Balkan-
lar ve Ortadoğu’nun b�r bölümü ve Körfez ülkeler�n�n b�rkaçının topraklarına 
hak�m olmuştur. Asya ve Avrupa’yı neredeyse tek ülke toprağı hal�ne 
get�rd�ğ� �ç�n İpek Yolu ve Baharat Yolu güvenl� hale gelm�ş, posta faal�yetler� 
gel�şm�şt�r.

Ceng�z Han, çıktığı bu seferler sırasında dünya nüfusunun neredeyse            
% 11'�ne denk gelen 40 m�lyon �nsanın ölümünden sorumlu tutulur. Ayrıca 
Bağdat Sefer� sırasında tar�h� aydınlatan b�rçok eser� barındıran Bağdat 
Kütüphaneler�’n� yok etm�şt�r.

Ceng�z Han’ın 60 yaşında öldüğü b�l�nmekle beraber neden öldüğü halen 
b�l�nmemekted�r. Mezarının yer�n�n bell� olmamasını vas�yet ett�ğ� �ç�n 
gömüldükten sonra mezarı atlarla geç�lerek ç�ğnenm�şt�r. R�vayete göre 
cenaze tören�ne katılan �k� b�n c�varındak� m�safir de dah�l olmak üzere 
mezarının yer�n� b�len herkes öldürülmüştür.

Ceng�z Han öldüğünde sınırlar Hazar Den�z�’nden Japonya’ya kadar 
uzanıyordu. O dönem�n en gen�ş sınırlarına sah�p olan Moğol İmparatoluğu 
sah�p olduğu en gen�ş sınırlara Ceng�z Han’ın ölümü sonrasında tahta geçen 
çocukları tarafından ulaştırılmıştır.

CENGIZ HAN 
(1167 - 1227)

.

Zorluklarla Geçen Hayat Öyküsü”

Özgür YILDIZ

MÜCADELE TUTKUSU

BAŞARI VE ÖFKE

ÖLÜMÜ
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tüplü dalış
suyun altındak� sırlı dünyayı keşfet!

Tüplü dalış yaparak su altına bir süreliğine 
de olsa misa�r olmak;  mavide huzur 

bulmak ve sonsuzluğu hissetmek demektir. 
Hatta benim için “Ben bunu daha önce 

neden yapmadım ki?” demektir. 
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on zamanların yükselen Sbir aktivitesi olan tüplü 
dalış eskiden çok 

tehlikeli ve türlü risklerle dolu 
gibi gözüküyordu birçok kişiye. 
Kulaktan dolma bilgilerle dalış 
yapınca başımıza gelebilecek 
kötü şeyleri düşünüp uzak 
duruyorduk bu spordan. Oysa 
ki üç tarafı denizlerle çevrili 
ülkemizde Sualtı Sporları 
Federasyonu'na kayıtlı çok 
fazla dalış merkezi 
bulunmakta ve bu konuda 
eğitimli insanların sayısı da 
gittikçe artmakta. Hâliyle bu 
durum su altına ilgisi olanların 
içini rahatlıyor.  En azından 
benim için böyle oldu. 

Uzun zamandır denemek 
istediğim tüplü dalışı bu yaz 
Kaş'ta yaptım. Başlangıç için 
çok güzel bir seçim olduğunu 
düşündüğüm Kaş'ın su altı 
güzellikleri tahminimden de 
büyüleyici çıktı diyebilirim. 
Herhangi bir dalış eğitimim 

olmadığı için ve ilk deneyimim 
olduğu için “discovery dalış” 
yani keşif / deneme dalışı 
yaptım. Deneme dalışlarında 
çok fazla derinliği inmeden, 
bir eğitmen eşliğinde keyi�i 
bir yolculuk yapıyorsunuz su 
altında. Kendinizi son derece 
güvende hissettiğiniz, tıpkı bir 
balık gibi suyun altında 
sakince süzüldüğünüz 
inanılmaz sakinlik veren bu 
aktiviteyi bir defa deneyince 
yeniden dalmak hatta 
eğitimini almak bile 
istiyorsunuz. Suya girmeden 
önce nefes almakla ilgili 
kaygılar yaşayabiliyor hatta 
“Panik olursam ne yaparım?” 
diye kendi kendinizi 
korkutabiliyorsunuz ama 
suyun altına dalınca, ne kadar 
rahat nefes aldığınızı fark 
edince ve bir de yanınızda iyi 
bir badi olunca suyun üstünden 
bin kat daha huzurlu 
olduğunuzu farkediyorsunuz. 
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BİR HOBİ OLARAK 
DALIŞA BAŞLAMAK
SİZLERE NELER 
KAZANDIRIR?

Hayatın stresinden uzaklaşarak 

rahatlamanızı sağlar. Su üstünde kalan 

dertlerinize aşağıdan el sallarsınız ve 

sadece nefes alıp verişinizi duyup huzur 

bulursunuz. 

Dalışı öğrenirken size hayat boyu gerekli 

olan zik, zyoloji ve ilk yardım bilgilerini 

de tekrar eder ya da öğrenirsiniz.

Farklı yerlerde dalmak için seyahat 

edersiniz. Bir kere bu key tattıktan sonra 

daha farklı sular, daha farklı canlı türleri 

ve bambaşka bir macera için yeni yerlere 

seyahat etmek kaçınılmaz olacak. Mesela 

ben şimdiden araştırmaya başladım!

Sualtı dünyasını tanıdıkça çevreye daha 

duyarlı bir birey haline gelirsiniz. Bu 

güzelliklerin arasında bir pet şişe  

görürseniz ne demek istediğimi daha net 

anlayacaksınız.

Sanıldığı kadar pahalı değildir. Su altına 

meraklıysanız ve iyi bir eğitim almak 

istiyorsanız elbette gözden çıkarmanız 

gereken bir miktar var. Fakat dalış 

kurslarının yatları bugün elimizde duran 

akıllı 

telefonlarımızdan 

daha ucuz! 

Üstelik bu 

eğitimle birlikte 

yeni bir dünyaya 

bir biletiniz 

olmuş olacak ve 

hep sizinle 

kalacak.

Benim gibi 

fotoğraf delileri 

için en 

mükemmel 

ortam! Kendimi 

bildim bileli 

güzel fotoğraar 

peşinde koşan 

biriyim.  Eğer siz 

de benim 

gibiyseniz kapın 

kameranızı doğru 

denizen 

derinliklerine! 

Görüyorsunuz bu 

kısa maceramda 

bile dalışla ilgili 

anlatacak ne çok 

şeyim olmuş... 

Şu ana kadar 

denemediyseniz 

daha fazla geç 

kalmayın derim! 

Keyii dalışlar!
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